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Belangrijke data  
 
Maart 
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 
 
 

 
Een wolk van een dochter 

Op 12 maart is juf Saska bevallen van een 
prachtige dochter. Haar naam is Jasmana. 
Moeder en dochter maken het goed. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Testen op corona / DigiD 
Sinds de heropening van de basisscholen 
worden veel kinderen getest. Wij adviseren 
dat u voor een PCR test een afspraak 
maakt bij de GGD. Helaas horen we over 
ander soortige testen minder betrouwbare 
berichten (negatieve snel-/allergeentest, 
dag erna een positieve PCR test).  Om niet 
te hoeven wachten tot de GGD u belt met 
de uitslag, kunt u voor uw kind(eren) een 
DigiD code aanvragen en op de site kijken 
of de uitslag binnen is. Het helpt ook om zelf 
met de GGD te bellen voor de uitslag. De 
ervaring leert dat de testuitslag vaak binnen 
24 uur beschikbaar is. 
 

Juf- en meesterdag EN Lenteontbijt 

Woensdag 31 maart vieren wij juf- en 
meesterdag en starten alle groepen ’s 
ochtends met het lenteontbijt, 
georganiseerd in samenwerking met de 
OR. De kinderen hoeven dus thuis niet 
te ontbijten.  De leerlingen worden op de 
gewone tijd op school verwacht.  
Wit u voor dinsdag 29 maart een bord, 
bestek en een beker meegeven aan uw 

kind? Graag op de spullen de naam van uw 
kind zetten.  
Omdat wij de rest van de dag feest gaan 
vieren, mogen de kinderen verkleed naar 
school komen. Het thema van groep 1/2 is 
‘Sprookjes’, het thema van groep 3 t/m 8 is 
‘Alle kleuren van de regenboog’.  
 
IPC 
Vanaf 7 april starten de groepen 3 t/m 8 
weer met een nieuwe unit van IPC. 
De groepen 3/4 gaan aan de slag met de 
unit ”We zijn wat we eten”. Voeding speelt 
een vitale rol in de geschiedenis en cultuur 
van de hele wereld, omdat eten essentieel 
is om te leven. Door over de verschillende 
soorten en hoeveelheden voedsel te leren 
die ons lichaam nodig heeft, kunnen we 
gezonder eten en langer genieten van ons 
leven. 
De groepen 5 gaan werken aan de unit 
“Jong en oud”. Wie we ook zijn, we 
hebben allemaal één ding gemeen: we 
worden elke dag ouder. Dankzij de 
groeiende kennis over gezondheid en de 
vooruitgang in de wetenschap en medische 
zorg, leven de meeste mensen nu langer 
dan ooit tevoren. 
De groepen 6 en 7 gaan zich bezighouden 
met de unit “Landen van de wereld”. De 
leerlingen gaan meer leren over onze 
verantwoordelijkheden als toerist, over de 
invloed die onze keuze voor een vakantie 
of een reisbestemming kan hebben op de 
lokale bevolking en de natuurlijke omgeving 
ter plekke. 
De groepen 8 gaan werken met de unit 
”Wat als het jou overkomt”. In deze unit 
gaan de kinderen onderzoek doen naar 
verschillende rollen van Nederland tijdens 
oorlogen en gevechten in de 20ste eeuw: 
het slachtoffer tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, de agressor in de strijd om 
onafhankelijkheid van Indonesië en de 
scheidsrechter tijdens de burgeroorlog in 
Joegoslavië. 
Alle activiteiten die wij als school 
ondernemen zijn speciaal bedacht om uw 
kind te helpen de  leerdoelen van IPC te 
bereiken. De kinderen zullen lezen, 
(bronnen) onderzoeken, schrijven, 
samenwerken en presenteren. 
Wij weten dat ouders veel belangstelling 
tonen voor het werk van de kinderen. Ieder 
kind krijgt aan het einde van de unit een 



eigen IPC map mee naar huis, een portfolio 
waarin zij hun werkjes bewaren. In de klas 
hangt een leerwand, daarop zijn ook de 
doelen en de voortgang zichtbaar. 
Tegen het einde van het unit hopen we dat 
uw kind alle leerdoelen bereikt zal hebben. 
Wij hopen dat zij hebben genoten van de 
lessen. De afsluitingen van IPC zullen 
i.v.m. corona in de klas zonder ouders 
plaatsvinden. 
Om u als ouder toch te blijven betrekken 
hopen wij dat er ouders zijn die misschien 
iets digitaal willen vertellen over één van 
deze onderwerpen. Mocht u hier interesse 
voor hebben dan kunt u contact opnemen 

met de leerkracht van uw zoon of dochter. 

 
Verkiezingen in groep 5C 

In het kader van de verkiezingen hebben de 
kinderen van groep 5C zelf hun eigen partij 
gemaakt. Ze hebben een logo bedacht en 
dingen opgeschreven waar ze echt voor 
staan. Daar hebben ze prachtige posters 
van gemaakt 
 

Daarna is de campagne begonnen. Er 
werden flyers gemaakt en er werd voor elke 
partij een lijsttrekker uitgekozen. Toen dat 
gebeurd was, hebben de lijsttrekkers hun 
stellingen verteld in een debat. Uiteindelijk 
hebben de kinderen gestemd. De rij naar 
het stemlokaal was niet erg corona-proef 
maar wel heel gezellig.  
 
De ZGVD-partij (Zorg Goed Voor Dieren)  
kreeg de meeste stemmen. Neil, de 
lijsttrekker van de ZGVD, heeft met een 
overtuigende meerderheid van stemmen 
gewonnen.  
 
Van harte gefeliciteerd, Neil!! Je bent deze 
hele week onze Minister-President! 

 
Van wie is deze fiets? 
Wij zijn op zoek naar de eigenaar van deze 
fiets. Is deze van uw kind, stuurt u dan een 
mail naar info@obs-piethein.nl Wij 
bewaren de fiets tot 10 april. Daarna voeren 
wij deze af.  
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