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Belangrijke data oktober 
 
12 t/m 16  Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
19 t/m 21  Groepen 1 t/m 4 vrij 
19    OR-vergadering 
28    Afsluiting IPC 2e periode 
28    Biebbezoek 1/2D en 1/2E 
 
 
Bijlagen: 
- Noodplan 
- Folder Scienceclub HWC 
 
 
 
 
Bericht van de directie 
 
Corona-maatregelen en school 
Maandag verscherpte het kabinet de regels 
om Covid-19 in te dammen. Veel mensen 
worden door de Corona-maatregelen 
getroffen en zo ook de Piet Hein. Om ons 
heen moeten scholen geheel of gedeeltelijk 
sluiten, omdat leerkrachten in quarantaine 
moeten of besmet zijn. De kleine 
calamiteiten waarmee de Piet Hein tot nu 
toe mee te maken kreeg, hebben we 
gelukkig intern kunnen opvangen. Dit zullen 
we blijven doen zolang het kan.  
We hebben een noodplan opgesteld waarin 
u kunt lezen hoe we in hoofdlijnen met 
uitval van leerkrachten omgaan. Dit 
noodplan is maandagavond in de MR 
vastgesteld. U vindt het als bijlage bij deze 
nieuwsbrief.  
 
Net als u hadden we gehoopt dat er steeds 
meer mogelijk zou worden. We waren bezig 
om veel mooie initiatieven te organiseren 
waarbij we 2e- en 3e-jaars Hbo-studenten 
wilden inzetten. Helaas hebben we deze 
voorlopig moeten afgelasten.  

Wel zullen we Merel Crezee blijven inzetten 
voor (o.a.) het begeleiden van de zeer 
goede rekenaars van groep 8 bij wiskunde 
zonder boek (hierover elders in de 
nieuwsbrief meer).   
 
Intern hebben we de regels, wat betreft het 
onderling contact, ook verder 
aangescherpt. Dit is vervelend, omdat 
contact zo belangrijk is om nieuwe collega’s 
zich thuis te laten voelen en de 
schoolontwikkeling voort te zetten.  
Ook missen we u enorm!!! Binnen ons 
handelingsgericht werken is samenwerken 
met ouders een kernwaarde. Het is o zo 
jammer dat de korte en kleine 
contactmomenten zijn verdwenen en we 
enkel georganiseerd, vaak via een 
beeldscherm, contact kunnen hebben.   
Ook de vieringen van Sinterklaas en Kerst 
zullen er anders uit gaan zien en de 
waardevolle momenten als de intocht, het 
kerstdiner voor de kinderen en de 
kerstborrel voor de ouders, zullen we een 
jaar moeten uitstellen. We denken 
natuurlijk na over leuke alternatieven voor 
de kinderen. 
Vanaf komende maandag komen de 
kinderen van groep 1 t/m 5 weer op de 
gewone tijden naar school. Dit lijkt 
tegenstrijdig met de aangescherpte 
maatregelen, maar het is een afweging 
waarbij dit toch het beste voor de kinderen 
is. Het wordt kouder en we merken dat we 
effectieve leertijd missen. Tijdens een groot 
overleg met andere schooldirecteuren 
bleek dat op de andere scholen ook de 
jongste kleuters al grote afstanden 
zelfstandig kunnen afleggen. Ouders 
mogen veelal niet het schoolplein betreden. 
Dat is bij ons niet nodig. Indien u zich aan 
de regels houdt, moet de 1,5 meter 
gehandhaafd kunnen worden.  
 
Wel betreuren we het dat ook dit het 
contact tussen ouder en leerkracht niet ten 
goede komt. We moeten met elkaar door 
deze fase heen op weg naar een mooie 
toekomst.   
Tot slot roep ik iedereen op om 
verdraagzaam  en lief voor elkaar te blijven. 
Dat is in deze tijd toch erg belangrijk. Er zijn 
tenslotte personen onder ons die door de 
ziekte en/of de genomen maatregelen heel 



hard getroffen worden. Ik wens u allen veel 
sterkte. 
 
Wiskunde zonder boek 
In het kader van talentontwikkeling in relatie 
met een soepele overgang PO-VO, zijn we 
eind september op de Piet Hein gestart 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). Het bereidt goede rekenaars voor 
op het wiskundeonderwijs op het VO. 
Kinderen, die afgelopen jaren deel hebben 
genomen aan dit project, zeggen dat ze 
door dit programma meer uitgedaagd 
worden en nu rekenen weer interessanter 
vinden. In het schooljaar 2019-2020 
hebben ruim 200 kinderen van scholen uit 
Amstelveen, Ouderkerk, Aalsmeer en 
Kudelstaart meegedaan met dit 
programma.  
In overleg hebben wij een aantal kinderen 
voor dit programma uitgekozen. 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, Merel Crezee. 
Deze studente volgt, naast de 
ondersteuning, 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 groet, 
Michel Houttuin, directeur 
 
Even voorstellen - Juliëtte 
Misschien dat jullie zoon/dochter al wat 
heeft verteld, maar ik wil mij graag toch 
even voorstellen! Ik ben namelijk sinds 
vorige week bij Jolet in de groep als 
stagiaire erbij gekomen.  
Ik zit in mijn derde jaar van de opleiding 
Pedagogiek aan de Hogeschool van 
Amsterdam en volg de minor van de PABO. 
Via die minor kan ik na mijn opleiding 
instromen bij de PABO, maar ik doe dit 
vooral om kennis te maken met het vak.  

Tot en met midden januari ben ik de 
maandag en de dinsdag te vinden in de 
klas. Ik heb er onwijs veel zin in en hoop 
een leerzame periode tegemoet te gaan.  
Juliëtte Woudstra  
 
Even voorstellen – Mallory 
Vanaf dinsdag 15 september loop ik tot 
januari op elke dinsdag stage in groep 3B 
en daarom wil ik mij kort voorstellen. 
Mijn naam is Mallory Couzijn en ik ben 21 
jaar. Ik woon in Hoofddorp bij mijn ouders 
en ik heb twee oudere zussen. 
Momenteel zit ik in mijn tweede leerjaar van 
de opleiding pabo op de Hogeschool van 
Amsterdam. Ik vind de opleiding onwijs leuk 
en interessant. 
In mijn vrije tijd werk in bij de kledingwinkel 
Terstal in Hoofddorp. 
Mijn hobby’s zijn lezen, tekenen en gitaar 
spelen.Ik heb ontzettend veel zin in de 
komende periode en ik hoop veel te leren 
in deze klas. 
Mallory Couzijn 
 
Even voorstellen – Tim 
Mijn naam is Tim Baaij, ik ben 17 jaar oud, 
en ik doe de opleiding Onderwijsassistent 
Niveau 4 op MBO Amstelland.  
Ik loop voor mijn opleiding stage op dinsdag 
en donderdag bij groep 1/2D, de klas van 
juf Anouk. Ik heb meer dan genoeg hobby's 
om wat over te vertellen, ik doe meerdere 
vechtsporten, judo, jiujitsu en kickboksen. 
Ik vind ook films kijken en muziek luisteren 
super leuk!  
Ik heb heel erg veel zin om het dit 
schooljaar in groep 1/2D mijn stage te 
lopen, om opdrachten uit te voeren en 
kinderen te begeleiden 
 
Tim Baaij  
 
Even voorstellen – Rik 
Mijn naam is Rik de Haan, ik ben 20 jaar en 
doe de opleiding Onderwijsassistent. 
Ik loop stage bij juf Ingrid in groep 5C en 
heb het daar heel erg naar mijn zin. 
Mijn hobby’s zijn voetballen en 
voetbaltraining geven. Daarnaast vind ik 
het heel leuk om uitstapjes te maken. 
 
Rik de Haan 
 
 



Gevonden voorwerpen 
Met de herfstvakantie in aantocht maken 
wij u attent op de gevonden voorwerpen die 
wij de afgelopen weken hebben verzameld.  
Volgende week zullen op de beide locaties 
de voorwerpen worden uitgestald en kan 
uw kind zijn/haar kledingstuk er tussenuit 
halen.  
Gevonden voorwerpen van de sportdag zijn 
te vinden op de Wibautlaan. 
In de herfstvakantie zullen de gevonden 
voorwerpen, die niet door de eigenaar zijn 
opgehaald, worden geschonken aan een 
goed doel.  
 
Ouderbijdrage tussenschoolse opvang 
Deze week heeft u een e-mail ontvangen 
met daarin de link naar de betaling van het 
overblijfgeld voor dit schooljaar.  
U heeft de mogelijkheid om via IDEAL te 
betalen of om het bedrag in termijnen te 
voldoen. Als u gebruik wil maken van een 
afwijkende betalingsregeling kunt u contact 
opnemen met Lilian de Boer van het 
bestuurskantoor van Amstelwijs op, 
l.de.boer@amstelwijs.nl   
 
Ouderportaal 
Ouders kunnen via het Ouderportaal van 
ParnasSys de gegevens en toetsen van 
hun kind(eren) bekijken. Mocht u zich nog 
niet voor het Ouderportaal hebben 
aangemeld, dan kunt u via Inge van Olphen 
een link opvragen. Dit kan telefonisch via 
nummer 020 6416065 of via de mail 
info@obs-piethein.nl 
 
Sportdag 2020 groepen 4 t/m 8 
Vorige week woensdag hebben we een 
leuke, sportieve sportdag gehad. Het was 
lekker weer, het gras lag er top bij en alle 
kinderen hadden veel zin in een sportieve 
dag op school.  
Na een vrolijke warming up begon iedereen 
bij het 1e spelonderdeel. Er was onder 
andere een bungee run, glitterbal fopspel, 
een diamantroof en een waterpistool 
schietspel. Tussendoor was er tijd voor een 
dansje, een teamkreet en veel lol.  
 
Bij een spelonderdeel hebben meester 
Bart, juf Judith en juf Jolet iedereen een 
dansje aangeleerd. Aan het einde hebben 
we dit in de vorm van een flashmob laten 
zien.  

Wij danken alle ouders die geholpen 
hebben om deze dag onvergetelijk te 
maken en in het bijzonder de ouders van de 
sportcommissie: Henk Hoekman / Bas 
Wijnen / Hans Bulthuis / Kees van Vilsteren 
/ Wouter Stevens / Marije Bot.   
  
Scienceclub 
Net als de afgelopen jaren organiseert het 
HWC ook dit jaar weer tussen 
herfstvakantie en kerstvakantie een 
Scienceclub voor leerlingen van groep 8. 
Kinderen die meedoen aan dit programma 
hoeven niet per se al heel goed te zijn in 
bèta of rekenen. Het gaat in de eerste 
plaats om kinderen die het leuk vinden om 
proefjes te doen en zich bezig te houden 
met onderwerpen die thuishoren bij de 
exacte vakken en om kinderen die de 
uitdaging van iets heel nieuws aan willen 
gaan.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de bijgesloten folder.  
 
 
 


