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Belangrijke data  
 
Augustus 
26 Kennismakingsgesprekken t/m 1/9  

groepen 3 t/m 7 
 
September 
  1 Laatste dag kennismakingsgesprekken 
  2 Start IPC 1e periode groepen 5 t/m 8 
  4 Groep-8-dag 
15 Prinsjesdag 
16 Studiedag, alle leerlingen vrij 
21 OR-vergadering 
23 Sportdag groepen 4 t/m 8 
28 MR-vergadering 
30 Start Kinderboekenweek 
 
Bijlagen:   
- Gratis lidmaatschap bibliotheek 
- Lesinhoud groepen 5 t/m 8 
- De Typetuin 
 
 
Berichten van de directie 
 
De start van het nieuwe schooljaar 
De eerste brief die u ontving, was vrij 
uitgebreid en vooral op de 
Coronamaatregelen gericht. Hierbij heten 
wij alle leerlingen en ouders/verzorgers 
nogmaals van harte welkom. Wij hopen dat 
iedereen een fijne vakantie heeft gehad en 
goed uitgerust aan het schooljaar 2020-
2021 is begonnen. Het was fijn om de 
kinderen weer op school te mogen 
begroeten.   

Terwijl de kinderen vrij waren, heeft de Piet 
Hein niet stilgezeten. De groepen 5 zijn 
verhuisd van de Wibautlaan naar de 
Schaepmanlaan en er is een extra groep 3 
ingericht.   
Maandag zijn we meteen  voortvarend 
begonnen om er een mooi jaar van te 
maken! 
 
Deze nieuwbrief geeft u meer algemene 
informatie en  daarnaast komen o.a. 
personele zaken aan bod.  
Op de website is het jaarverslag 2019-2020 
geplaats. Hierin kunt u lezen over alles wat 
er afgelopen schooljaar is gebeurd. Het 
kwam moeilijker uit de pen dan andere 
jaren, maar is toch zeker de moeite waard 
om eens doorheen te bladeren. Ik wens u 
dan ook veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet,  
Michel Houttuin, directeur 
 
Informatieavonden en 10-minuten-/ 
kennismakingsgesprekken 
Uw kind start dit schooljaar in een nieuwe 
groep met een nieuwe leerkracht en nieuwe 
lesstof. Om u goed te informeren, plannen 
wij voor een aantal leerjaren altijd een 
informatieavond na de zomervakantie. 
Helaas kunnen wij deze avonden vanwege 
de verplichte 1,5m afstand tussen 
volwassenen niet organiseren. We hebben 
daarom de informatie over de lesinhoud 
voor de groepen 5 t/m 8 op papier gezet. 
Deze treft u als bijlagen aan, maar zijn ook 
te lezen op onze website. De leerkrachten 
van de groepen 1 t/m 4 maken aparte 
YouTube filmpjes over de lesinhoud. Zodra 
deze klaar zijn, worden de filmpjes met u 
gedeeld.  
Omdat we begrijpen dat u nieuwsgierig 
bent naar de nieuwe leerkracht van uw 
kind, hebben we de kennismakings-
gesprekken naar voren gehaald en zullen 
deze plaatsvinden in de periode van 
woensdag 26 augustus t/m dinsdag 1 
september. Deze gesprekken zullen via 
Hangout Meet worden gehouden.  
In verband met de cao zullen deze 
gesprekken zoveel mogelijk direct na 
schooltijd plaatsvinden. 
Vanaf vrijdagavond 20.00 uur kunt u zich 
inschrijven voor de gesprekken via Social 
Schools. Vanaf volgende week maandag 



en dinsdag ontvangt u dan een uitnodiging 
in de agenda op het account van uw kind. 
Het is dus de werkwijze, zoals eind vorig 
schooljaar ook gebruikt is. De leerkrachten 
van groep 1/2 hebben met de ouders net 
voor de zomervakantie contact gehad. Zij 
zullen enkel met de nieuwe ouders een 
kennismakingsgesprek voeren. Deze 
ouders worden hiervoor apart door de 
leerkracht uitgenodigd. Omdat dit een 
kleine groep betreft, zullen deze 
gesprekken op school plaatsvinden.  
 
Ziekenboeg 
Helaas is juf Michelle Levie van groep 3 niet 
in staat om te starten met haar 
werkzaamheden. We hebben daarom 
intern moeten schuiven in de bezetting van 
de groepen.  
Meester Tim en Lex geven nu les aan 
groep 3 en Meester Nigel en juf Manon 
geven nu les in groep 5. De ouders van de 
betreffende groepen zijn middels een 
aparte brief op de hoogte gesteld. We 
wensen juf Michelle veel sterkte bij haar 
herstel. 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Jonna Werff en ik ben deeltijd 
Pabo student. Ik volg de verkorte 
deeltijdversie van de Pabo en dat betekent 
dat ik in tweeënhalf jaar tijd wordt 
klaargestoomd om voor de klas te staan. In 
augustus ben ik begonnen aan de laatste 
fase van de opleiding, de LIO-stage.  
 
Als ik niet studeer, dan ben ik met mijn 
gezin in de weer. Ik ben getrouwd met Alain 
en heb twee kinderen, Scott en Noor.  
In onze vrije tijd trekken wij er graag op uit, 
lekker uitwaaien op het strand, wandelen, 
fietsen, voetballen of gewoon lekker luieren 
in het Amsterdamse bos.  
U kunt mij op de maandag en dinsdag 
vinden in groep 6C.  
Ik kijk uit naar een nieuw, leerzaam 
schooljaar. 
 
Hartelijke groet, Jonna 
 
Parkeren aan Bolwerk 
We vragen u dringend uw auto te parkeren 
aan de overkant van de Amsterdamseweg 
op Bolwerk en niet de Parklaan in te rijden. 
Helaas wordt het inrijverbod geregeld 

overtreden. Door toch de Parklaan in te 
rijden, riskeert u een boete.  
De gemeente heeft aangegeven geregeld 
met boa’s te controleren of men zich aan 
het inrijverbod houdt. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee! 
Echter, een bekeuring zou niet uw drijfveer 
moeten zijn om niet de Parklaan in te rijden. 
De veiligheid van de kinderen is veel 
belangrijker.  
Het is namelijk zo dat:  
* de meeste kinderen op de Piet Hein 
kleiner zijn dan 1.20 meter en daardoor 
voor u moeilijk zichtbaar zijn; 
* kinderen pas goed de afstand kunnen 
schatten vanaf 8 jaar en de snelheid pas 
vanaf 9 jaar; 
* kinderen ingewikkelde situaties met 
meerdere auto’s moeilijk kunnen 
beoordelen; 
* haast hebben vaak ongelukken 
veroorzaakt. 
Hopelijk kunnen we ook elkaar aanspreken 
op het inrijverbod.  
Houd u er wel rekening mee dat het verbod 
niet geldt voor de omwonenden.  
 
AVG 
Bij het invullen van het aanmeldformulier 
van uw kind(eren) heeft u aangegeven of u 
wel of geen bezwaar heeft tegen het 
plaatsen van foto’s/video’s op website, 
nieuwsbrief, social media, groepsapp etc. 
Ook heeft u wel of geen toestemming 
gegeven om uw kind(eren) te laten 
vervoeren door derden van en naar 
excursies.  
Bij deze maken wij u erop attent dat u uw 
toestemming of uw bezwaar te allen tijde 
weer kunt wijzigen door een mail te sturen 
naar de administratie van de school: 
info@obs-piethein.nl  
 
Op weg naar een rookvrije generatie 
Sinds 1 augustus geldt er een algeheel 
rookverbod in en om scholen. Het is niet 
meer toegestaan om op de schoolpleinen 
te roken. Om ideeën en initiatieven voor 
een rookvrije generatie te promoten, had de 
gemeente Amstelveen een wedstrijd 
uitgezet. Deze wedstrijd is gewonnen door 
Anna en Saskia (beiden leerlingen uit onze 
groep 7). Afgelopen maandag was 
wethouder Frank Berkhout  op school om 
met Anna en Saskia te spreken over hun 



ideeën. Ze zijn bezig met een website en 
hebben ook een mooi logo ontworpen. De 
wethouder heeft beloofd dat hun groep een 
T-shirt krijgt met het logo erop.   
Door het rookverbod op scholen zijn er ook 
3 leraren gestopt met roken. Samen met de 
wethouder kwamen we tot de conclusie dat 
we hen moeten stimuleren met 
complimenten en een beloning als ze het 
een maand volhouden.  
Anna en Saskia hebben nog meer ideeën 
over hoe de rookvrije generatie kunnen 
promoten, dus daar gaan we vast nog meer 
van horen.  
  
 
Jeugdhulpverlener 
Mijn naam is Leny Wind, 
Jeugdhulpverlener bij de gemeente 
Amstelveen. U kunt als ouder met mij in 
gesprek over allerlei vragen en zorgen over 
uw kind(eren).  
 
Wat doet een Jeugdhulpverlener zoal? 
Ik ben bereikbaar voor ouders en school 
om mee te denken wanneer uw kind(eren) 
niet lekker in zijn/haar vel zit, u zorgen heeft 
die u wilt delen of anderszins behoefte 
heeft aan contact rondom vragen over de 
opvoeding. Denkt u hierbij aan 
onderwerpen als: 
Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel 
boos of verdrietig  
Uw kind wil niet naar school 
Uw kind kan niet stil zitten in de klas en 
stoort andere kinderen tijdens de les 
Uw kind is onzeker en durft niet voor 
zichzelf op te komen 
Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt 
weinig rekening met andere kinderen 
Uw kind wordt gepest of pest andere 
kinderen 
Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te 
maken of vriendschappen te behouden 
Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet 
aan regels 
Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp 
om op een positieve manier met elkaar om 
te gaan 
U en uw partner zijn gescheiden en u maakt 
zich zorgen of heeft vragen wat dit voor 
impact heeft op uw kind(eren) 
 
 
 

Waar en wanneer kunt u mij vinden? 
Vanwege de maatregelen rond het corona 
virus ben ik niet meer standaard elke 
dinsdagochtend aanwezig. Een afspraak 
maken met u of uw kind kan gelukkig wel!  
U kunt me mailen of bellen, we bespreken 
dan wat voor u een prettige manier van 
afspreken is: videobellen of indien nodig 
een afspraak op school, bij u thuis of op het 
Raadhuis. Ik ben bereikbaar via de mail 
l.wind@amstelveen.nl  of telefonisch 06-
38301132.  
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en 
donderdag. 
 
Met vriendelijke groet, Leny Wind 
 
 
Hulp gevraagd bij de sportdag 
Op woensdag 23 september vindt de 
sportdag voor de groepen 4 t/m 8 plaats. 
Een aantal sportieve, enthousiaste ouders 
heeft zich reeds aangemeld. Maar we 
kunnen nog wel wat extra hulp 
gebruiken....  
Wie kunnen ons deze dag op de 
sportvelden van Martinus helpen? 
Aanmelden kan via deze link. 
Mocht de link niet werken, dan kunt u deze 
link kopiëren en in de browser plakken: 

lhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Se5hvb0uoumxbTcKE67bEga-
DubCbjFnJTH_hTW1CP7rDacGg/viewform?usp
=pp_url  
 
Sportieve groet van de sportcommissie 
 
 
Overblijfkrachten gezocht 
Wij zijn op zoek naar overblijfkrachten voor 
met name de locatie Schaepmanlaan. 
Lijkt het u leuk om een keer de klas van uw 
kind te begeleiden tijdens het overblijven? 
Laat het ons dan weten.  
Alle overblijfkrachten ontvangen een 
vergoeding voor hun inzet. 
Voor aanmelding of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Yvonne van 
Trappen, overblijfcoördinator. U kunt haar 
bereiken via nummer 06 10682861 of via 
de mail: yvonnepureveen@casema.nl. 
 
 
 



Naschoolse activiteit: typecursus 
Bij voldoende aanmeldingen start in het 
nieuwe schooljaar op school de 
groepstypecursus van de Typetuin. Deze 
cursus is geschikt voor de kinderen in de 
groepen 6 t/m 8. Voor meer informatie en 
de wijze van aanmelding verwijzen wij u 
naar de bijlage. 
  
 
Tijdschriftenabonnement 
Zoals aan het begin van elk schooljaar 
biedt Blink Uitgevers verschillende 
(educatieve) abonnementen op tijdschriften 
aan. Hieronder treft u een overzicht aan 
van de mogelijkheden per leerjaar.  
Wanneer u belangstelling heeft voor een 
bepaald abonnement, kunt u de 
bijbehorende folder bij Inge van Olphen 
opvragen. De bestelbonnen kunnen 
rechtstreeks naar de uitgever gestuurd 
worden. Het tijdschrift wordt naar het 
huisadres gestuurd. 
 
Overzicht abonnementen 
groepen 1-2 Bobo 
groepen 3-4 Okki 
groepen 4-6 Wild van Freek 
groepen 6-8 National Geographic Junior 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Inge van Olphen, telefoonnummer 020 
6416065 of via de mail: info@bs-piethein.nl
  
 
Gratis lid van de bibliotheek 
Bijgaand zenden wij u een bericht van de 
bibliotheek inzake het gratis lidmaatschap 
voor kinderen t/m 17 jaar. 
 
 
ANWB: Weer naar school! 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na 
zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 
cm gegroeid!  
Is dit het schooljaar dat u ze weer een 
stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw 
kind daar nog niet aan toe en gaat u dit 
schooljaar juist extra aandacht besteden 
aan het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen, moet  er vooral 
veel geoefend worden, liefst elke dag weer. 
Zo krijgen kinderen  controle over hun fiets 

en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt 
in het verkeer.  
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij 
onmisbaar. De route van huis naar school 
is een prima oefening.  
U weet vast al uit ervaring dat kinderen 
impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer 
niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, 
kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties 
overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij 
heel andere dingen dan bijvoorbeeld bij  
gevaarlijke kruispunten.  
 
Behalve heel veel oefenen met fietsen en 
goede theoretische onderbouwing van de 
regels in het verkeer, is het belangrijk dat u, 
als medeweggebruiker, rekening houdt met 
onze jonge, kwetsbare, verkeers-
deelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie 
onderneemt de ANWB in de wereld van 
mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed 
scala aan activiteiten in de sfeer van 
beïnvloeding, informatie en advies. In dat 
kader volgen hier een aantal tips voor u, 
ouders en medeweggebruikers, om de 
veiligheid van onze kinderen te vergroten.  
 
- Op pad met een veilige fiets verkleint de 

kans op ongevallen. Kijk de fiets 
regelmatig na.  

- Laat uw kind een fietshelm dragen. 
Deze kan letsel voorkomen of beperken 
bij fietsongevallen. 

- Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar 
de plaats van bestemming. Haast in het 
verkeer is een bron van gevaar.  

- Houd u aan de verkeersregels, geef het 
goede voorbeeld.  

- Laat u niet afleiden, wees alert. 
- Houd rekening met de speelsheid en 

impulsiviteit van kinderen. 
- Houd rekening met de speelsheid en 

impulsiviteit van kinderen.  
- Kies als automobilist, als het even kan, 

niet voor de drukke wegen langs 
scholen als u er niet persé hoeft te zijn 
en ga met een ruime bocht om fietsers 
heen.  

 
 
De ANWB wenst u en uw kinderen heel 
veel veilige kilometers en veel fietsplezier 
dit schooljaar! 


