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Belangrijke data  
 
Mei 
24     2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
25     Praktisch verkeersexamen groepen 7 
25     MR-vergadering 
25     OR-vergadering 
 
Juni 
  1     Start cito 3 t/m 7 
14     MR-vergadering 
20     Vaderdag 
22     Studiedag, alle leerlingen vrij 
24     Rapporten mee 
28     Start 10-minutengesprekken (facultatief) 
 
 
Bijlage: 
- Boodschappenlijstje Voedselbank 
- Flyer zwemvaardigheid NL en Eng 
- Amstelkids Vrijheidsjournaal 
 

 

 
Maatschappelijke versoepelingen corona  

Ondanks de versoepelingen die 
maatschappelijk worden doorgevoerd, is 
het protocol  voor basisscholen niet 
veranderd. Per branche zijn er aparte 
regels opgesteld.  Regels die bijv. voor een 
sportschool gelden, zijn voor andere 
organisaties (restaurants en basisscholen) 
niet geldend. De 1,5 meter tussen 
volwassenen, geen ouders in de school en 
de verplichte cohortregeling zijn nog van 
kracht. Dit maakt dat de haal- en 
brengtijden voorlopig zo blijven en dat veel 
activiteiten niet zijn te organiseren.  
Wij betreuren dit zeer, maar het lijkt erop 
dat, als we nog even volhouden, we na de      
zomervakantie verder terug kunnen naar 
normaal. Enkele activiteiten die komen te 
vervallen zijn: 
- het pleinfeest, dit wordt een alternatieve 

  coronaproof spelletjesdag voor de 
  kinderen 
- de  eindmusical, dit wordt een musicalfilm 

- de sportdagonderbouw  

 
In de meivakantie zijn voor de leerkrachten 
coronatests geleverd. Iedere collega heeft 
de mogelijkheid om drie keer week een 
zelftest af te nemen. Het afnemen van deze 
zelftests is een verzoek en geen 
verplichting en geldt alleen voor personen 
zonder klachten. 
 
Voor kinderen blijft het beleid onveranderd 
en dienen zij bij lichte verkoudheid nog 
steeds thuis te blijven. 
 
Het goede doel 
Op donderdag 27 en vrijdag 28 mei komt de 
Voedselbank langs op school voor het 
goede doel. Wij hebben gekozen voor dit 
doel, omdat wij weten dat de Voedselbank 
het moeilijk heeft sinds de uitbraak van 
corona. Vanwege het virus zijn wij beperkt 
in de manier om geld in te zamelen en 
daarom is gekozen om te doneren met 
producten. 
In de bijlage vindt u nogmaals de 
boodschappenlijst waaruit de kinderen 
producten kunnen kiezen. Let op: de 
producten moeten minimaal nog een week 
houdbaar zijn (tot 4 juni), langer houdbaar 
is altijd goed. 
 
Vanaf dinsdag 25 mei kunnen de kinderen 
de producten mee naar school nemen. 
Zorg ervoor dat de producten uiterlijk 
donderdag 27 mei op school zijn. Na het 

inleveren van de producten krijgen de 
kinderen een bedankkaartje, met deze 
kaartjes kunnen wij per leerjaar een poster 
maken om de gangen te versieren.  
In de volgende nieuwsbrief komt het 
eindresultaat. 
Alvast bedankt voor het deelnemen aan het 
goede doel, ook namens de Voedselbank. 
 
Hartelijke groet, 
de Goede Doelen-commissie 
 
Overzicht vakantie- en vrije dagen 

In de loop van volgende week ontvangt u 
van ons het overzicht van de vakantie- en 
vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022. 
 
Zwemles voor kinderen tussen 10 - 12 jr 
Uit onderzoek blijkt dat 7 procent van de 
10-jarige kinderen in Amstelveen niet 



zwemvaardig is. Om (levens)gevaarlijke 
situaties te voorkomen is voor kinderen 
tussen de 10 en 12 jaar een speciaal 
zwemprogramma ontwikkeld in zwembad 
De Meerkamp. Aanmelden kan eenvoudig 
via: swimsafe@demeerkamp.nl  
Voor meer informatie verwijzen u naar 
bijgaande flyer. 
 
Wie kweekt de hoogste zonnebloem? 

Doe mee aan de grootste zonnebloem 
wedstrijd van 2021 voor leerlingen tot en 
met groep 8. De leerling met de langste 
zonnebloem wint een familie uitje voor 4 
personen. Meer informatie, inschrijven en 
het bestellen van gratis zonnebloemzaken 
(niet vergeten aan te vinken) is te vinden op 
de site: www.stadstuinieren.nl/ 
 
Interactieve voorstelling Tijl Damen 

Op vrijdag 30 april hebben de groepen 4,5 
en 6 genoten van een muzikale voorstelling 
van de singer-songwriter en illustrator, Tijl 
Damen. 
Omdat deze voorstelling buiten plaats vond 
en Tijl vanuit zijn bus op afstand kon 
spelen, was deze interactieve voorstelling 
geheel coronaproof.  
Binnen een paar minuten stonden alle 
kinderen en leerkrachten enthousiast mee 
te zingen en te dansen. 
Onze dank gaat uit naar de Ouderraad die 
deze voorstellig voor de kinderen mogelijk 
heeft gemaakt! 
 
Bezoek van de wethouder in groep 8A 
Op 17 mei 2021 zijn de Wethouder, de 
Kinderburgemeester, iemand die voor de 
wethouder werkt, iemand van Venstra 
(bibliotheek) en juf Vivian in het lokaal van 
groep 8A van de Obs Piet Hein op bezoek 
gekomen. De mevrouw van Venstra 
vertelde dat ieder jaar de groepen 8 een 
boek krijgen om lezen populair te maken. 
Ook zei ze dat er meer gelezen moet 
worden. De wethouder gaf het boek De 
brief van de koning van Tonke Dragt aan de 
Kinderburgemeester die het weer aan de 
kinderen gaf. We zijn daarna nog op de foto 
gegaan. Het was een leuk bezoekje met 
een interessant boek. 
 
Alexis  
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