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Belangrijke data  
 
September 
 
21    OR-vergadering 
23    Sportdag groepen 4 t/m 8 
23    Biebbezoek groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C 
28    MR-vergadering 
30    Start Kinderboekenweek 
 
 
Oktober 
 
12 t/m 16  Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
19 t/m 21  Groepen 1 t/m 4 vrij 
19    MR-vergadering 
19    OR-vergadering 
28    Afsluiting IPC 2e periode 
28    Biebbezoek 1/2D en 1/2E 
 
 
 
Berichten van de directie 
 
Studiedag Piet Hein 
De studiedag van de Piet Hein stond bij de 
groepen 1/2 in het teken van kinderen met 
Nederlands als tweede taal.  
De groepen 3 t/m 8 kregen scholing over 
het assessment for learning van IPC. 
Daarnaast was er gelegenheid voor de 
collega’s om de units en thema’s 
gezamenlijk voor te bereiden. 
In de pauze gingen de collega’s de wijk in 
om in het kader van #wordcleanupday 
hun steentje bij te dragen en in de buurt het 
zwerfafval op te  ruimen. 
 
Corona-informatie  
Misschien heeft u het al gehoord in uw 
nabije omgeving, maar scholen hebben het 
steeds moeilijker om de groepen te blijven 
bemensen. Het lerarentekort in combinatie 
met Corona, maakt dat op veel scholen 
groepen naar huis gestuurd worden. Ook 
de Piet Hein heeft het lastig, maar het is tot 
nu toe gelukt om alle groepen op te vangen.  

De afgelopen weken zijn er 15 collega’s 
(gelukkig negatief) getest en ook moest een 
collega verplicht in quarantaine.  
Een collega die getest moet worden, ben je 
vaak langere tijd (soms 4 dagen) kwijt. 
Stichting Amstelwijs heeft daarom een 
bureau ingehuurd die kan testen en 
dezelfde dag een uitslag kan geven.  Dat is 
heel fijn en biedt een stukje lucht totdat de 
GGD de voorrangsregeling voor 
onderwijzend personeel geregeld heeft. 
Hopelijk blijft ons een besmetting en/of 
quarantaines bespaard, want dat zal ook op 
de Piet Hein problemen geven voor het 
verzorgen van fysiek onderwijs.   
 
Wiskunde zonder Boek 
In het kader van talentontwikkeling in relatie 
met een soepele overgang PO-VO, starten 
wij op de Piet Hein vanaf eind september 
met het project Wiskunde zonder Boek. 
Wiskunde zonder boek is een digitale 
wiskundemethode bestemd voor de betere 
rekenaars van groep 8. Het is ontwikkeld 
door Wim Grosheide (oud-wiskundeleraar 
HWC). Deze methode bereidt het kind goed 
voor op het wiskundeonderwijs op het VO. 
In overleg met de leerkrachten van groep 8, 
de intern begeleider en de leerkracht van 
de  Zilvervloot, hebben wij een aantal 
kinderen voor dit programma geselecteerd. 
Deze kinderen halen op zowel Cito rekenen 
als de methodetoetsen altijd hoge cijfers en 
zijn duidelijk op zoek naar uitdaging. 
Wiskunde zonder boek is een zelfstandig 
programma. Iedere vrijdagochtend zullen 
de kinderen in een groepje van ongeveer 
10 leerlingen een uur begeleid worden door 
een 3e-jaars WO student van Studytree. 
Naast het bieden van ondersteuning, volgt 
deze student ook de vorderingen die de 
kinderen maken en helpt ze op weg, zodat 
ze de rest van de week verder kunnen 
werken aan de modules. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin, directeur 
  
Sportdag groepen 4 t/m 8 
Woensdag 23 september is het eindelijk 
zover….de sportdag voor de groepen 4 t/m 
8. Alle kinderen krijgen nog een brief met 
informatie mee.  
De groepen 4 en 5 gaan eerst naar 
school. De leerlingen van groep 4 gaan 



naar de gebruikelijke verzamelplek op het 
oude schoolplein en groep 5 gaat zelf naar 
de klas. De leerkrachten lopen met deze 
groepen naar het Broersepark toe.  
De groepen 6 t/m 8  gaan op eigen 
gelegenheid naar het Broersepark. 
Uiteraard mogen ouders hun kinderen 
afzetten, echter er geldt een inrijverbod op 
de Parklaan voor auto’s. Ook wordt u 
dringend verzocht om na het afzetten 
meteen weer weg te gaan. Op deze manier 
kunnen we grote groepen vermijden. 
Fietsen moeten bij de Wibautlaan 
neergezet worden. Hiervoor is geen plaats 
in het park. 
De sportdag eindigt om 12.30 uur in het 
Broersepark. De groepen 6 t/m 8  gaan  
zelfstandig naar huis. Mocht u uw kind op 
willen halen maak hier dan een duidelijke 
afspraak over.  
De groepen 4 en 5 staan na schooltijd op 
de gebruikelijke ophaalplek.   
Alle kinderen krijgen deze dag een 
pauzehapje van school. Mochten er 
kinderen zijn die een allergie hebben, dan 
vragen wij ouders om voor deze dag zelf 
een pauzehapje te verzorgen. 
 
Hoofdluiscontrole 
Het is gebruikelijk om na elke vakantie de 
leerlingen te controleren op hoofdluis. In 
verband met het Corona-virus hebben wij 
besloten om de controles voorlopig op te 
schorten. Wij doen daarom een beroep op 
alle ouders en verzorgers om uw kind(eren) 
thuis te controleren. 
 
Hoe herkent u hoofdluis? 
Hoofdluizen zijn kleine grauwe of 
roodbruine beestjes van 2 à 3 millimeter. 
De eitjes van de hoofdluis heten neten. 
Deze zijn 1 mm groot en wit/grijs van kleur. 
Ze zitten op warme plekken vlakbij de 
hoofdhuid, vastgekleefd aan het haar en 
vallen zo nogal op. Neten zitten vooral bij 
de haarwortels in de nek, achter de oren, 
onder de pony of bij lang haar, onder de 
staart.  
 
Hoe is hoofdluis te behandelen? 
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om 
meteen te beginnen met een grondige 
aanpak. Zolang er luizen of nog niet 
uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft 
hoofdluis besmettelijk.  

 
Kam gedurende 14 dagen het haar elke 
dag met een netenkam. Volg hierbij de 
volgende stappen: 
1.) Maak het haar door en door nat.  
2.) Bescherm dan de ogen met een 
washandje. Die dan crèmespoeling in het 
haar en kam eerst met een gewone kam de 
klitten weg. 
3.) Pak dan de netenkam en kam al het 
hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de 
haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na 
elke kambeweging een pluk in de richting 
van het andere oor. Vastgeplakte neten 
kunt u eventueel losweken door te deppen 
met azijn. 
4.) Veeg tijdens de kambeurt de kam 
regelmatig af aan een papieren servet of 
zakdoek. 
5.) Spoel de crèmespoeling uit en maak de 
kammen schoon. U kunt ze 5 minuten 
uitkoken of ontsmetten met alcohol (70%). 
6.) Combineer het kammen eventueel met 
een antihoofdluismiddel en herhaal de 
gecombineerde behandeling na 7 dagen.  
 
Heeft u neten en/of hoofdluis bij uw 
kind(eren) gezien, meldt u dit dan bij de 
leerkracht. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u contact met mij 
opnemen. 
 
Inge van Olphen 
 
Verslag groep-8-dag 
De groep 8-dag was heel leuk. We hebben 
deze dag in het leven geroepen om de 
saamhorigheid tussen de groepen 8 te 
versterken, omdat we dit schooljaar veel 
samen doen.  
Overdag zijn we in het bos geweest. Het 
was prachtig weer. We hebben levend 
Stratego gespeeld in 6 groepen. Tussen de 
spellen door had je de mogelijkheid om zelf 
te spelen en te chillen.  
Rond 15:00 uur waren we weer terug op 
school. Daar stond ondertussen alles klaar 
voor de disco. Ook dit was een feestje, van 
links naar rechts, springen en schuifelen.  
Rond 17:00 uur stond een heerlijke maaltijd 
klaar. Er is onwijs goed gegeten, alle 
buikjes waren vol.  



Daarna is er met hulp van een aantal 
ouders opgeruimd en ging iedereen 
genieten van een welverdiend weekend.  
Wij willen alle ouders die geholpen hebben 
en de ouders die voor het eten hebben 
gezorgd, heel hartelijk bedanken!  
 
De leerkrachten van groep 8 
 
 
 


