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Belangrijke data 
 
Juni 
11 t/m 22   Cito groepen 1 t/m 7 
11      OR-vergadering 
17      Vaderdag 
20 t/m 22   Kamp groepen 8 
27 en 28    Groepen 1 t/m 4 vrij       
29      Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
Juli 
  6      Slotfeest 
  9      Rapporten mee 
10 t/m 12  10-minutengesprekken (op verzoek) 
11      Afsluiting IPC 3

e
 periode 

16      MR-vergadering 
16      OR-vergadering 
17      Afscheidsavond groepen 8 
19      Groepen 1 t/m 4 vrij vanaf 12:15u 
20      Groepen 1 t/m 4 vrij 
20      Groepen 5 t/m 7 vrij vanaf 12:00u 
23      Zomervakantie (t/m 2 september) 
 
       

               
Youp 
Op 1 juni jl. is juf Marieke bevallen van een 
prachtige zoon, Youp. Mama en de kleine 
maken het goed. Van harte gefeliciteerd! 
 
 
Helpende handen gezocht 

We hebben veel hulp nodig van ouders om 

het pleinfeest tot een groot succes te maken. 
Bijvoorbeeld bij het begeleiden van de 
spelletjes en het op- en afbouwen.  
 
Meld je zo spoedig mogelijk aan bij de 
pleinfeestcommissie via deze link:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0L
ETpswzyBV5geLfUQiqD8QirKhyZ0B9LLq-sHd-
JB7WeGQ/viewform 
 
De pleinfeestcommissie 
 
 
Foto’s en AVG 
Eerder hebben wij u informatie gezonden over 
de AVG. Veel scholen sturen ouders nu een 
bericht waarin zij  per gebruiksitem (opnieuw) 
vragen of de foto van uw kind gebruikt mag 
worden. Wij hebben dit niet bij u 
geïnventariseerd aangezien u op het 
inschrijfformulier heeft aangegeven wel of 
geen toestemming te geven voor het gebruik 
van foto’s.  
Wij gebruiken foto’s voor: nieuwsbrief, 
schoolgids, website en jaarverslag. U kunt te 
allen tijde terugkomen op uw besluit omtrent 
het gebruik van foto’s. Begin volgend 
schooljaar zullen wij alle ouders opnieuw 
vragen of wij foto’s van uw kind mogen 
gebruiken voor eerder genoemde doeleinden. 
Op verzoek van de stichting Amstelwijs 
hebben wij wel als extra maatregel het 
fotoalbum op de website achter een 
wachtwoord geplaatst.  
De school doet vanwege privacy niet aan 
social media. Er bestaat echter wel een 
Facebook pagina van de school, maar deze is 
niet van de school en wordt dus niet door de 
school beheerd. 
Gezien de wet zou deze pagina eigenlijk 
moeten worden opgeheven, maar de 
beheerder / oprichter is ons onbekend. Mocht 
u weten wie de FB pagina beheert of de 
gegevens heeft, dan horen wij dat graag. 
 
 
Groepsverdeling  
In een aparte mail deden wij een oproep aan 
onze achterban om ons te helpen zoeken 
naar nieuwe collega’s. Ik kan u melden dat wij 
– mede hierdoor - afgelopen week met enkele 
kandidaten hebben kunnen spreken en twee 
nieuwe collega’s hebben kunnen aantrekken. 
De handtekeningen van de nieuwe kandidaten 
moeten nog worden gezet, maar mondeling is 
er een akkoord en  daarmee is de 
groepsverdeling voor volgend schooljaar 
rond.  We verwachten u in de eerste week van 
juli te kunnen melden bij wie uw kind volgend 
schooljaar in de klas komt.   
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Trakteren op school 
Aan de verjaardag van uw kind wordt op 
school de nodige aandacht besteed. De jarige 
mag in de eigen groep trakteren en ook een 
bezoek brengen aan de leerkrachten van 
andere leerjaren.  
Omdat niet alle ouders het goedkeuren dat 
hun kind (teveel) snoept, willen wij u vragen 
uw gedachten te laten gaan over meer 
gezonde alternatieven. Dat dit ook van 
toepassing is op de traktatie voor de 
leerkracht behoeft geen betoog! 
Waar mogelijk proberen wij als school het 
snoepen en/of de schadelijke effecten van het 
eten van snoep te beperken. Wij hebben als 
schoolteam besloten niet over te gaan tot een 
verbod omdat het handhaven daarvan in de 
praktijk niet haalbaar blijkt en vaak andere 
ongewenste effecten met zich meebrengt. Wel 
blijven wij met regelmaat een beroep op 
ouders/verzorgers doen om hun 
verantwoordelijkheid in deze te nemen. Bij 
grote hoeveelheden snoep zal de traktatie niet 
worden genuttigd, maar aan de kinderen mee 
naar huis worden gegeven.   
Voor leuke alternatieve ideeën kunt u terecht 
op de  website  van het Voedingscentrum: 
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Upload
s/voedingscentrum/Documents/Consumenten/
Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Tra
ktatieboekje.pdf  
 
of Gezondtrakteren.nl: 
 
http://www.gezondtrakteren.nl/  
 
 
Stichting ‘Vrienden van de Piet Heinschool’ 
De Stichting Vrienden van de Piet Hein school 
is afgelopen zomer nieuw leven in geblazen. 
Doel van de stichting is om het plezier en de 
beleving van de kinderen op de OBS Piet 
Hein te vergroten en extra’s te realiseren die 
niet via de gangbare kanalen zijn te 
bekostigen. Meestal gebeurt dit via gerichte 
acties, maar de stichting ontvangt ook giften 
van sponsors en/of donateurs. 
Het gaat boven verwachting goed met de 
stichting en we hebben dan al een paar mooie 
zaken voor de school kunnen realiseren. Aan 
het begin van het schooljaar hebben we een 
muziekinstallatie aangeschaft voor de 
Wibautlaan. Recent heeft de stichting 
financieel bijgedragen aan het bekleden van 
de plantenbak met kunstgras op het plein aan 

de Wibautlaan. Ook is er een donatie gedaan 
van € 1000,- voor de aanschaf van 
informatieve boeken voor de schoolbibliotheek 
en voor de aanschaf van Apple-tv’s.   
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie 
leden, waaronder de directeur van de 
basisschool, Michel Houttuin en twee ouders, 
Frank Wind en Marcel Agterberg. Het bestuur 
draagt zorg voor verbinding met de 
medezeggenschapsraad. Mocht u een gift 
willen doen aan de stichting, dan kan dat op 
rekening NL64INGB0007342641 ten name 
van stichting vrienden van de Piet Heinschool. 
Een gift hoeft niet groot te zijn, vele kleine 
bedragen maken een groot bedrag.  Indien u 
ideeën heeft voor de stichting of u wilt een 
grotere gift doen met een bepaald doel, neemt 
u dan contact op met een bestuurslid. (De 
stichting kan geen personele verplichting 
aangaan.)  
 
 

Gevonden voorwerpen Wibautlaan 
Op de Wibautlaan liggen van heel veel 
gevonden voorwerpen. Deze zullen op 
vrijdagmiddag 15 juni vanaf 14.00u worden 
uitgestald in de gymzaal. Alle gevonden 
voorwerpen die niet door de eigenaar zijn 
opgehaald, worden de week erna geschonken 
aan een goed doel. 
 
 
Sportdag groep 1 t/m 3 
Woensdag 6 juni begon de jaarlijkse sportdag 
voor de groepen 1 t/m 3 lekker zonnig in het 
Broersepark. 283 Kinderen, 55 hulpouders, de 
juffen, een paar meesters en alle kinderen van 
groep 8 hadden er veel zin in.  
De stormbaan was favoriet en ook bij het 
onderdeel zeepbaan glijden hadden veel 
kinderen lol. Aan het einde van de dag kregen 
alle kinderen nog een armbandje als beloning 
voor hun sportieve prestaties. Dit mooie 
bandje was speciaal ontworpen door Rocha 
Strobel.  
Wij kijken terug op een geslaagde sportdag en 
willen bij deze alle ouders bedanken voor hun 
sportieve bijdrage. 
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