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Belangrijke data  
 
Juni 
t/m 11     Cito groepen 2 t/m 7 
14     MR-vergadering 
14 t/m 16   Kamp groep 8 
17     Groepen 8 vrij 
20     Vaderdag 
22     Studiedag, alle leerlingen vrij 
24     Rapporten mee 
28     Start 10-minutengesprekken (facultatief) 
 
Juli 
  7     Laatste schooldag leerlingen groep 8 
  9     Groepen 5 t/m 7 vrij vanaf 12:00u 
12     Start zomervakantie (t/m 22-08) 
 
Bijlage:     Flyer The Mandarin Club 
 

 

 
 
Resultaten Cito eindtoets 

Begin april hebben de kinderen uit groep 8 
de centrale eindtoets van Cito gemaakt. 
Het duurde dit jaar langer voordat we de 
uiteindelijke toetsresultaten kregen. Er was 
landelijk geconstateerd dat er sprake is van 
een kleine, maar aantoonbare 
leervertraging vanwege de 
coronamaatregelen. Daarom is er een 
aanpassing gedaan bij de toetsadviezen.  
Wij zijn trots op het behaalde 
schoolresultaat. Wij hebben als school ruim 
boven het landelijk gemiddelde gescoord 
en een schoolscore van 541,2 behaald, 
terwijl het landelijk gemiddelde 534,5 
bedroeg. Zes leerlingen behaalden zelfs de 
maximale score van 550. 
Het advies voor het voortgezet onderwijs 
komt altijd tot stand in een groot overleg op 
basis van de Cito resultaten LOVS en 
kindkenmerken. Bij de eindtoets scoorde 
17% van de kinderen onder hun advies, 
65% scoorde op het advies en 18% 

scoorde beter dan hun advies. Voor de 
kinderen die onder hun advies scoorden, 
hadden de toetsresultaten geen invloed op 
de toelating tot het voortgezet onderwijs. 
Voor de kinderen die hoger scoorden dan 
het schooladvies, hebben we ons advies 
heroverwogen. Dit wil niet zeggen dat het 
advies van al deze kinderen is 
opgewaardeerd.  
  

Volgend schooljaar / personeel gezocht 

We snappen dat u waarschijnlijk benieuwd 
bent naar welke leerkracht uw kind volgend 
schooljaar krijgt. Helaas kunnen we u dat 
nog niet melden. We zijn nog op zoek naar 
leerkrachten die enkele zwangere collega’s 
gaan vervangen. Kent u nog leerkrachten 
die graag op de Piet Hein zouden willen 
werken, dan houden we ons aanbevolen. 
Zodra we de groepsverdeling rond hebben, 
zullen we u hierover in een apart bericht 
informeren.    
 
Nog geen versoepelingen voor het 
basisonderwijs 

De PO-raad heeft, op advies van het OMT 
(Outbreak Management Team), besloten 
de maatregelen in het basisonderwijs nog 
niet te versoepelen. Dit betekent dat de 
huidige regels voor ons blijven gelden. 
 
Stemt u mee? 

De Piet Hein is door de ANWB 
genomineerd om op het plein van de 
Schaepmanlaan een verkeersplein aan te 
leggen. Daartoe moet er gestemd worden. 
De school met de meeste stemmen, krijgt 

dat mooie plein. Stemt u mee? 

Bezoek dan deze link: 
https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show
=0&initiative=piet+hein&location=  
Delen op Facebook, Twitter en LinkedIn 
wordt zeer gewaardeerd.  
 
Hartelijke groet, 
de verkeerscommissie 
 
Jaarkalender 2021-2022 

Evenals voorgaande jaren wordt de 
papieren jaarkalender alleen op verzoek 
uitgereikt. Bent u geïnteresseerd in de 
jaarkalender 2021-2022, dan kunt u dit 
voor 16 juni a.s. via de mail aangeven bij 
Inge van Olphen: info@obs-piethein.nl 
 

https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=piet+hein&location=
https://static.flowapp.nl/anwb/fonds/?show=0&initiative=piet+hein&location=
mailto:info@obs-piethein.nl


Praktisch verkeersexamen groepen 7 

Op dinsdag 25 mei hadden wij het praktisch 
verkeersexamen. Het was eigenlijk niet 
heel moeilijk want er waren borden met 
pijlen er op en daardoor was het heel 
duidelijk. Je kwam daar aan en je kreeg een 
rood/oranje hesje met een cijfer er op, en 
het ging van klein naar een groot getal. Dan 
ga je in de rij staan en dan komt er een 
mevrouw die vertelt wat de bedoeling is. 
Dan als je als eerste in de rij staat staat er 
een meneer. Die meneer vertelt dat er 
borden staan met pijlen en vraagt of je er 
klaar voor bent. Als je er klaar voor bent ga 
je fietsen. En daar zit je dan op het zadel. 
Als je bij de eerste mensen met de hesjes 
bent dan ga je natuurlijk heel overdreven 
kijken over je schouder. En dan is het erg 
fijn als ze dan even zeggen: ‘prachtig!’. Dan 
fiets je verder met een trots gezicht. En als 
je er dan bent krijg je een groot applaus van 
je klasgenoten. Ik moet wel zeggen je viel 
wel op in die vestjes, maar ja je hebt er 
natuurlijk alles voor over. Ja en dan maar 
afwachten op de uitslag.    
  
Lauren en Faye 

 

Alle deelnemers zijn geslaagd! Van 
harte gefeliciteerd. 
 
Sportieve Summer School 

Wij willen graag kinderen laten 
kennismaken met de Chinees-
Mandarijnse taal i.c.m. een sportieve 
Summer School bij SV RAP.  
Voor meer informatie verwijs ik u naar 
bijgevoegde flyer. Bij interesse of vragen 
kunt u gerust contact opnemen!  
 
The Mandarin Club  
Stan van Marle 06 836 709 74  

 
Goede doel 
Donderdag 27 en vrijdag 28 mei kwam de 
voedselbank langs op school. Er zijn 
ontzettend veel producten ingeleverd.  
De Voedselbank heeft laten weten dat zij 
97 dozen hebben opgehaald. Ter 

vergelijking: op een drukke dag bij Albert 
Heijn op het Stadshart Amstelveen worden 
gemiddeld 104 dozen opgehaald. Wij 
mogen als school dus ontzettend trots zijn 

dat wij zoveel producten hebben 
gedoneerd! 
Het was leuk om te zien dat de kinderen 
met handen vol producten aan kwamen 
lopen. Groep 7 nam de producten aan en 
verdeelde deze over de dozen. Na het 
inleveren kreeg ieder kind een 
bedankkaartje, waarvan een grote 
bedankposter gemaakt kon worden. 
 
Namens de Voedselbank: 
Dit is een geweldig resultaat waar we heel 
blij mee zijn. 
Het was ook heel leuk om te zien hoe de 
kinderen van groep 7 ons zo goed hebben 
geholpen met het uitsorteren van de 
producten! Allemaal heel hartelijk dank. 
 

Hieronder vindt u een aantal foto’s van de 
inzamelingsactie. 
 
de goede-doelencommissie 

 
Avond4daagse – Home Edition! 

De Avond4daagse gaat dit jaar door als 
speciale Home Edition. Dat betekent dat 
kinderen hun eigen Avond4daagse lopen 
op hun eigen moment en vanaf hun eigen 
startlocatie. Zo voorkomen we dat het te 
druk wordt.  
 
Met een speciaal voor de Avond4daagse 
aangepaste app kunnen de kinderen hun 
eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze 
kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is 
gelijk aan het eindpunt. Onderweg 
verrassen we deelnemers in de app met 
leuke berichtjes, opdrachten, tips en 
weetjes. En natuurlijk ontvangen de 
deelnemers de officiële Avond4daagse 
medaille. Zo wordt ook deze 
Avond4daagse onvergetelijk! 
  
Inschrijven kan via avond4daagse.nl en 
kost € 6,50 per persoon.  
Met de zomervakantie en mooier weer in 
het verschiet, is besloten om de 
Avond4daagse – Home Edition te 
verlengen tot en met 31 juli. 
  
Meer informatie is te vinden op onze 
speciale campagnepagina.  
  
Met sportieve groet, 
Sophie - Team Avond4daagse 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition/materiaal-avond4daagse-home-edition


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


