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Belangrijke data  
 
Juni 
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) 

 

 
Mondkapje? Ja, graag! 

Wij stellen het nog steeds zeer op prijs als 
u een mondkapje draagt bij het brengen en 
halen van uw kind(eren). Zo kunnen we de 
laatste weken van het schooljaar afronden 
op een veilige manier. Wij danken u voor 
uw medewerking. 
 
10-minutengesprekken facultatief 

Binnenkort ontvangt u via Social Schools 
een uitnodiging voor de online 10-
minutengesprekken. Deze gesprekken zijn 
facultatief. Als u iets met de leerkracht wil 

bespreken over bijvoorbeeld de behaalde 
resultaten, kunt u zich hiervoor inschrijven.  
 
Alternatief Pleinfeest 
Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om 
het schooljaar af te sluiten met een 
geweldig Pleinfeest. In overleg met de OR 
is besloten om -onder schooltijd- toch voor 
een feestelijke afsluiting te zorgen.  
Op donderdag 1 juli a.s. zal een aantal 
attracties en spelletjes op beide 
schoolpleinen komen te staan en gaan de 
kinderen per leerjaar buiten aan de slag 
met clownskop gooien, bananen vangen, 
rennen op de junglerun, op het 
springkussen, eendjes vangen etc. 

Mocht het slecht weer zijn, dan wordt het 
programma aangepast en zullen er binnen 
activiteiten gedaan worden.  
Natuurlijk hopen wij volgend schooljaar 
weer een spetterend Pleinfeest te kunnen 
organiseren mét alle ouders.  
 
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 nog 
tot uiterlijk 20 juni a.s. via de mail 
aangeven bij Inge van Olphen: info@obs-
piethein.nl 
 
Gevonden voorwerpen 

Op woensdag 7 juli tussen 14 en 15u bent 
u welkom op het schoolplein van de 
Schaepmanlaan 2 om –coronaproof-  het 
verloren kledingstuk, de fietssleutel of de 
haarband van uw kind uit de gevonden 
voorwerpen te halen.  
De achtergebleven kleding zal aan een 
goed doel worden geschonken. 
 
Summer school programmeren 

De ‘Revenge of the Nerds Academy’ is een 
initiatief om programmeren en 
computational thinking bij kinderen, die 
daarin meer geïnteresseerd zijn, verder te 
ontwikkelen.  
Van 12-16 juli, de eerste week van de 
zomervakantie, organiseren wij een 
Zomerschool programmeren voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar in Amstelveen. Voor meer 
informatie en aanmelding gaat u naar de 
site: www.revengeofthenerds.net 
 
Kristel van Reenen 

T 0346-752058 
M 06 30 264124 
kristel@revengeofthenerds.net 
 
Een IPC-impressie 

De afgelopen periode hebben de kinderen 
van de groepen 3 t/m 7 weer veel 
vaardigheden en kennis opgedaan bij de 
verschillende units over: voeding, landen 
van Europa, landen van de wereld en Jong 
en oud.  
 
Waterfeest voor de groepen 1 t/m 3 
Zoals zoveel activiteiten het afgelopen jaar, 
kwam ook de sportdag voor de groepen 1 
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t/m 3 door corona te vervallen. Als 
alternatief hadden de groepen afgelopen 
woensdag een “Waterfeest”. Met 
handdoek, waterpistool en zwemkleding 
kwamen de leerlingen naar school. De 
kinderen hebben genoten. Gelukkig 
hadden de leerkrachten voor de zekerheid 
voor zichzelf droge kleding meegenomen! 
Na het waterfeest was er een heerlijk ijsje 
van de ouderraad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


