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Belangrijke data september 
  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:   
 
- Samenvatting lesstof groep 3 
- Samenvatting lesstof groep 4 
- Samenvatting lesstof groep 5 
- Musical4daagse 
 
 
 
(Bak-)fietsen parkeren in de Dr. 
Schaepmanlaan en Parklaan 
Veel kinderen worden met de fiets 
gebracht, welke dan vervolgens 
geparkeerd wordt op de weg. De 
omwonenden van de school ervaren 
hiervan veel hinder. 
We vragen u er rekening mee te houden 
dat de buren hun woning ongehinderd 
moeten kunnen bereiken en ook de straat 
ongehinderd moeten kunnen verlaten.  
Als iedereen zijn (bak-)fiets niet parkeert 
voor in- en uitritten én na het brengen van 
de kinderen meteen vertrekt, zou de 
overlast voor de buurtbewoners minimaal 
moeten kunnen zijn.  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
23 september 2020 - sportdag 4 t/m 8 
Om de sportdag “corona proof” te laten 
verlopen, hebben we besloten om de 
sportdag te verplaatsen naar het 
Broersepark. Veel kinderen kunnen op 
eigen gelegenheid naar deze locatie toe 

komen. We willen ouders dan ook 
verzoeken om die dag niet naar het 
Broersepark te komen om te kijken. Het is 
helaas niet anders.... 
We hebben inmiddels genoeg hulp. Alle 
ouders die zich hebben aangemeld, krijgen 
via de mail de informatie doorgestuurd. 
Verdere algemene informatie, o.a. over de 
verzamel- en ophaal plekken,  volgt in een 
aparte brief die de kinderen mee naar huis 
zullen krijgen.  
 
 
Informatie lessen middenbouw 
Afgelopen week zijn er via Social Schools 
YouTube filmpjes met informatie over de 
groep 3 & en 4 naar u gestuurd. 
 
Op de website kunt u de informatie in 
beknopte versie teruglezen: 
https://www.obs-
piethein.nl/index.php?section=11&page=2
52 Kies bij de middenbouw voor het 
leerjaar dat u in wilt zien. 
De linkjes spelling/ taal  in het PDF-bestand 
van groep 5 werkten niet; dit is aangepast 
met een beknopte tekst. 
 
Leerkrachten groepen 3, 4 en 5 
 
 
Interview met Elina uit 7A verkozen tot 
kinderburgemeester 
 
Interviewer Maxin  
 
Maxin: 
Hallo Elina, hoe gaat de laatste dagen als 
kinderburgemeester? 
 
Elina: Heel goed, iedereen steunde me 
toen ze hoorden dat ik meedeed aan de 
wedstrijd om kinderburgemeester van 
Amstelveen te worden. 
 
Maxin: 
Waarom denk je dat je verkozen bent tot 
kinderburgemeester? 
 
Elina: Ik denk dat ik gekozen ben omdat ik 
een eigen mening had en omdat ik goede 
argumenten had. 
 
Maxin: 
Wat wil je veranderen aan Amstelveen? 



Elina: Ik had vier standpunten. Mijn eerste 
en belangrijkste standpunt is dat iedereen 
gratis muziekles kan nemen. Waarom? 
Omdat mijn leven draait om muziek. Mijn 
tweede standpunt heeft te maken met 
bewegen. Ik zou willen dat naast alle 
speeltuinen in Amstelveen speeltoestellen 
voor volwassenen komen. Mijn derde 
standpunt is dat elke school in Amstelveen 
een schooldier krijgt en naast het idee dat 
elke school in Amstelveen een school- dier 
krijgt heb ik een ander idee dat elke school 
in Amstelveen een moestuin adopteert. 
 
Maxin: 
Wat wil je nog bereiken dit jaar als 
kinderburgemeester? 
 
Elina: Ik hoop dat mijn plan over de 
muzieklessen waar wordt gemaakt en ik 
hoop dat mensen mij een goede 
kinderburgemeester van Amstelveen 
vinden. 
 
We hopen dat jullie hebben genoten van 
dit interview en we wensen jullie nog 
een fijne dag. 
 
 
Musical4daagse 
Komende herfstvakantie wordt opnieuw 
een musicalproject georganiseerd voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar in de 
Schouwburg Amstelveen. In de bijlage treft 
u meer informatie aan. 
 
 
 
Van wie is deze fiets? 
Deze fiets staat al geruime tijd op de 
Wibautlaan. Weet u van wie deze fiets is? 
Wilt u dit dan doorgeven aan Inge van 
Olphen van de administratie via info@obs-
piethein.nl  
Mocht de rechtmatige eigenaar zich 
volgende week niet gemeld hebben, dan 
wordt de fiets verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


