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Belangrijke data  
 
Maart 
22      MR-vergadering 
24     OR-vergadering 
30     Theoretisch verkeersexamen groepen 7 
31     Juf- en meesterdag EN Lenteontbijt 
 
April 
  2      Studiedag, alle leerlingen vrij 
  5     2e Paasdag, alle leerlingen vrij 
20 t/m 22   Cito eindtoets 
 
 

 
Informatief:  
Wat gebeurt er zoal op school 

 
Cito: 

Alle groepen zijn na de voorjaarsvakantie 
gestart met de Cito-toetsen en deze zullen 
zeker nog twee weken in beslag nemen. 
We zijn niet de hele dag bezig met toetsen. 
De toets neemt meestal een uur  van de 
dag in beslag. Daarnaast volgen we ons 
gewone programma. 
 
Muziek-en godsdienstonderwijs  
Sinds de voorjaarsvakantie krijgen de 
kinderen weer muziek- en 
godsdienstonderwijs van een 
vakdocent.  We houden ons hierbij aan de 
verplichte richtlijnen van de RIVM.  
Meester Piotr geeft op vrijdag de 
bovenbouw muziekles, juf Pien geeft op 
woensdag de middenbouw les en op 
maandag/dinsdag krijgt de onderbouw les 
van juf Anja. Allen worden ingehuurd via de 
Amstelveense Muziekschool / Platvorm C. 
De GVO lessen worden, zoals gebruikelijk, 
verzorgt door juf Sandra. 
 
Lentekriebels 

In de groepen 8 zijn we gestart met de 
lessen ‘seksuele voorlichting’ met behulp 
van het lespakket Lentekriebels. Voor de 

groepen 8 is dit altijd een spannend 
onderwerp en dit levert weer mooie en 
grappige discussies en vragen op.  

 
Juf- en meesterdag en Lenteontbijt 
Op woensdag 31 maart is het eindelijk weer 
zover: de juffen en de meesters vieren dan 
hun verjaardag.  
We starten deze dag met het lenteontbijt. 
Dit ontbijt wordt verzorgd door de 
ouderraad. De kinderen krijgen nog een 
uitnodiging mee. We zullen dit jaar dus 
geen lootjes trekken.  
Op deze dag mogen de kinderen verkleed 
naar school komen en hoeven thuis dus 
niet te ontbijten.  
Het thema van groep 1/2 is ‘sprookjes’, het 
thema van groep 3 t/m 8 is ‘alle kleuren van 
de regenboog’.  
Alle juffen en meesters hebben nu al zin in 
deze gezellige dag! 
 
Speelafspraak s.v.p. doorgeven 

Als uw kind een speelafspraak heeft en 
meegaat met een andere ouder/oppas, wilt 
u ons dit tijdig laten weten? U kunt een 
bericht sturen naar de leerkracht van uw 
kind of een mail naar Inge van de 
administratie: info@obs-piethein.nl  
 
Hoofdluis 

Na elke vakantie was het gebruikelijk dat 
hoofdluiscontroleurs alle leerlingen  
checkten op hoofdluis. Vanwege het 
coronavirus mogen er geen ouders de 
school inkomen en kunnen de controles 
ook niet plaatsvinden. Daarom verzoeken 
wij u zelf uw kind(eren) te controleren. Meer 
informatie vindt u op deze site: 
https://www.rivm.nl/hoofdluis  
Heeft uw kind/kinderen hoofdluis, laat het 
ons dan weten via: info@obs-piethein.nl 
Wij zullen dan een algemeen bericht naar 
de groep sturen.  
 
REMINDER: Belangrijk bericht 

Inmiddels zijn de scholen weer ruim drie 
hele weken onder strikte regels van de 
overheid open. Deze regels geven u en de 
school grote uitdagingen. Kinderen mogen 
met verkoudheidsklachten (zelfs met alleen 
een snotneus) of als er een gezinslid koorts 
heeft (vanaf 38 graden), niet naar school.  
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Deze regels gelden ook voor onze 
leerkrachten. Ook wij moeten ons met 
milde klachten laten testen. Ondanks dat 
we voorrang krijgen bij deze test, betekent 
dit dat de leerkracht toch een dag op de 
uitslag moet wachten en niet mag komen 
werken. Daarnaast hebben veel 
leerkrachten jonge kinderen en die hebben 
vaker koorts. Ze mogen dan pas weer 
werken als hun kind 24 uur koortsvrij is. Dit 
betekent dat ze minimaal 2 dagen niet 
inzetbaar zijn.  
 
De afgelopen weken heb ik een dagtaak 
gehad aan het oplossen van de bezetting 
van de groepen. Sinds de 
voorjaarsvakantie heb ik 
i.v.m. bovenstaande regels, 16 keer een 
vervangingsoplossing moeten zoeken. 
Helaas is dat 3 keer niet gelukt en zat er 
een groep thuis. Ik ben blij met de grote 
flexibiliteit van mijn collega’s, die extra 
komen werken en/of flexibel een andere 
groep overnemen. Zonder hun hulp hadden 
veel meer groepen thuis gezeten. Een 
bedankje aan hen van mijn kant is dan ook 
op zijn plaats.  
   
We zullen altijd blijven proberen om de 
groepen op te vangen, maar we merken dat 
onze mogelijkheden uitgeput raken. Het 
verplichte verzuim van de leerkrachten 
neemt, onder invloed van de 
weersomstandigheden, toe. Ik vrees dat ik 
u de komende tijd dan ook vaker moet 
vragen uw kind thuis te houden. Het is dan 
ook belangrijk dat u ’s ochtends Social 
Schools checkt of uw kind wel naar school 
kan. Stuurt u uw kind onverhoopt wel naar 
school, dan kunnen we uw kind gezien de 
cohortregeling (het niet mogen mengen van 
groepen) echt niet opvangen. Hoe 
vervelend we dit ook vinden, zullen ze in 
dat geval apart moeten wachten tot iemand 
hen komt halen.  
  
Ik dank u hartelijk dank voor uw begrip.  
 
Hartelijke groeten, 
Michel Houttuin 
Directeur 
 


