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Belangrijke data 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:     Omleidingskaartjes afsluiting Kazernepad 

 
 
 
Even voorstellen 

Mijn naam is Wieke van Dun, ik woon met 
man en drie kinderen van 19, 17 en 15 jaar 
in Haarlem. Na de zomervakantie ga ik op 
donderdag en vrijdag aan de slag in groep 
1/2A zolang de juf met 
zwangerschapsverlof is. Ik heb 15 jaar als 
communicatieadviseur gewerkt, het langst 
in de geestelijke gezondheidszorg. Drie 
jaar geleden besloot ik mijn droom na te 
jagen en ben ik gestart met de verkorte 
deeltijd opleiding op de pabo Inholland. Ik 
vind dat ieder kind recht heeft op een goede 
start in het leven en ik wil daar graag een 
bijdrage aan leveren vanuit de 
schoolomgeving. Ik kijk er naar uit, tot 
ziens! 
 
Time for something new 
Beste ouders, 
Na 19 jaar ga ik de Piet Hein verlaten. Ik 
heb hier een geweldige tijd gehad. Ik heb 
hier de mogelijkheid gehad om mezelf te 
ontwikkelen en heb heel veel plezier gehad. 
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.  
Ik wil alle ouders en kinderen bedanken 
voor de fijne samenwerking en de gezellige 
tijd. Ik wens jullie een mooie toekomst.  
 
Lieve groetjes, Daniëlle Griffioen 
 

 
Gevonden voorwerpen 
Op woensdag 7 juli tussen 14 en 15u zullen 
de gevonden voorwerpen van beide 
locaties op het schoolplein van de 
Schaepmanlaan 2 worden uitgestald.  
U kunt dan -coronaproof-  op zoek gaan 
naar het verloren kledingstuk, de 
fietssleutel of de haarband van uw 
kind(eren). De kleding, die dan nog 
achterblijft, zal aan een goed doel worden 
geschonken. 
 
Overblijfkrachten groepen 1/2 gezocht 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek 
naar ouders die het leuk vinden om de 
overblijf te doen bij de groepen 1/2.  
Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
contact opnemen met Yvonne van 
Trappen, overblijfcoördinator. U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer 0610682861 
of via de mail: y.vantrappen@obs-
piethein.nl 
Alle overblijfkrachten ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. 
 
Spelend leren bij HDO Piet Hein 

Spelen is dé manier om de wereld om je 
heen te ontdekken en begrijpen. Daar 
geloven we in bij KinderRijk. Daarom geven 
we kinderen op de peuteropvang bij HDO 
Piet Hein (ook bekend als halve 
dagopvang) alle ruimte om te onderzoeken, 
te spelen en hun wereld te verkennen.  
Bij HDO Piet Hein kunnen kinderen van 2 
tot 4 jaar leeftijdsgenootjes leren kennen, 
zich sociaal ontwikkelen en zich goed 
voorbereiden op de basisschool.  
Om de peuters optimaal te stimuleren op 
alle ontwikkelingsgebieden werken we met 
verschillende programma’s. Elk kind kan 
werken en leren op het niveau dat voor hem 
of haar van toepassing is.  
Ben je benieuwd naar HDO Piet Hein? De 
groepsruimte is uitnodigend en verrassend 
ingedeeld, rustig van vorm en kleur en 
sfeervol ingericht. Je kunt online een kijkje 
nemen. Op de peuteropvang worden 
dagelijks leuke, gezellige en uitdagende 
activiteiten georganiseerd.  
Vanaf 2 jaar is een combiplaatsing op de 
peuteropvang en het kinderdagverblijf ook 
een optie.  
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Daarnaast kunnen kinderen vanuit de 
peuteropvang doorstromen naar de 
kleutergroep van school en de jonge groep 
van de buitenschoolse opvang. Op die 
manier blijft je kind in een vertrouwde 
omgeving.  
Voor meer informatie over HDO Piet Hein 
kun je terecht op de website van KinderRijk: 
www.kinderrijk.nl. Je kunt ook bellen met 
de afdeling Kindplanning via 020 426 08 66. 
 
Debby Whitton,  
Locatiemanager KinderRijk Piet Hein 
 
Kunst in groep 5 
We hebben in groep 5 mooie beeldjes 
gemaakt. Dat hebben we op een bijzondere 
manier gedaan. We hebben ijzerdraad en 
plaktape en kranten gebruikt. 
Eerst maak je het poppetje van twee 
ijzerdraadjes, niet te groot, niet te klein. 
Daarna vouw je het eerste in een rondje en 
kan je het naar binnen vouwen of draaien. 
Daarna maak je het lichaam. Je omwikkelt 
het met tape en kranten die in reepjes zijn 
gescheurd. Daarna hebben we de sokkel 
van klei gemaakt en alles geverfd. Je kan 
het met goud en brons doen. Dat hebben 
we gedaan zoals je ziet. Je krijgt een super-
duper mooi beeldje.  
 
Sienna, groep 5C 
 
ANWB-verkeersplein 

Enkele weken geleden startte de actie om 
het voor elkaar te krijgen dat het plein van 
de locatie Schaepmanlaan omgetoverd zou 
worden tot een heus ANWB-Verkeersplein. 
Door meer dan 300 scholen in het hele land 
is gestreden om zo’n mooi verkeersplein. 
En werden er meer dan 120.000 stemmen 
uitgebracht! Vorige week heeft de 
Adviescommissie van het ANWB Fonds de 
inzendingen besproken en daarbij is er 
gekeken naar het aantal stemmen en de 
motivatie van de school. Vrijdag 18 juni 
heeft de Adviescommissie uit deze 
inzendingen in iedere provincie één 
winnaar gekozen. Helaas zit de Piet Hein 
hier niet bij. Aan het enthousiasme zal het 
niet gelegen hebben. Van de kinderen 
hoorden we, dat ouders gestemd hadden 
en dat de hele familie werd ingeschakeld 
om de oproep tot stemmen te verspreiden 
via de sociale media.  

We willen alle kinderen en ouders heel 
hartelijk bedanken voor de inzet! 
 
De verkeerscommissie 

 
De Musical  

Het zag er heel professioneel uit met een 
een greenscreen en felle lichten. Ze 
hadden 3 hele mooie camera´s waarmee 
ze filmden. Ook hadden ze vloerbedekking 
neergelegd, zodat je niet de gymzaal vloer 
zag. Ze waren met zijn 4en. 3 volwassenen 
mannen die filmden en het geluid deden. 
En er was 1 jongen die een klein filmpje 
maakte van hoe het ging. We vonden het 
allemaal heel erg leuk en spannend. Van 
tevoren hadden we natuurlijk wel heel veel 
geoefend. We hebben er allemaal heel veel 
zin in om de film in de schouwburg te 
kijken.   
 
Rei, Milou en Nicky 8c 
 
Gewijzigde versie Kazernepad 

Onlangs hebben wij u bericht over de 
afsluiting van het Kazernepad in het kader 
van de werkzaamheden aan de A9. In één 
van de omleidingskaartjes is een fout 
geslopen. Wij zenden u bijgaand de juiste 
omleidingskaartjes.  
 
Het zomerboek ‘Festival’ 
Uitgeverij Malmberg biedt ouders de 
mogelijkheid om het zomerboek ‘Festival’ 
te downloaden, boordevol leerzame 
opdrachten. Voor meer informatie of voor 
het downloaden van de boeken, klikt u hier. 
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