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Belangrijke data  
 
Oktober 
28    Afsluiting IPC 1e periode 
 
November 
  2    Start IPC 2e periode 
  9    MR-vergadering 
  9    OR-vergadering 
11    Biebbezoek 1/2F en 1/2G 
16    Studiedag, alle leerlingen vrij 
17 t/m 23  Schoolfotograaf  
18    Biebbezoek 5A en 5B 
25    Biebbezoek 5C 
27    Afsluiting IPC 2e periode 
30    Biebbezoek 8A en 8B 
 
 
Bijlagen:    Kindregelingen Amstelveen 
 

 
Bericht van de directie  
 
Festiviteiten in Coronatijd 
De algemene maatregelen om de Corona- 
pandemie een halt toe te roepen, worden 
steeds meer aangescherpt. Ook de Piet 
Hein zal daarom de komende maanden 
een aantal activiteiten moeten schrappen of 
anders moeten gaan invullen.  
 
Wat wijzigt er de komende tijd: 
Volgende week maandag stond de 
algemene ouderavond gepland; deze gaat 
helaas niet door. Meer informatie hierover 
treft u in deze nieuwsbrief aan. 
 
De komende weken zouden de 
kleutergroepen naar de bibliotheek in het 
Stadshart gaan. We hebben besloten deze 
activiteit af te zeggen. De begeleiders 
moeten ter plekke een mondkapje dragen 
en dat is voor het begeleiden van de 
kleuters niet wenselijk. Daarbij is 
begeleiding van 1 op 4/5 leerlingen 
wenselijk en daarmee wordt het te druk. 

Het bezoek van de groepen  5 en 8 in 
november aan de bibliotheek lijkt op dit 
moment nog wel mogelijk.  
 
De schoolfotograaf maakt gewoon foto’s, 
maar helaas is er dit jaar geen gelegenheid 
om op woensdagmiddag een 
broertjes/zusjes foto te maken. Wel zullen 
de broertjes/zusjes, die op één locatie 
zitten, worden gefotografeerd. 
 
Natuurlijk maken we van de 
decembermaand een feestje, maar ook hier 
zullen de activiteiten er anders uitzien dan 
u gewend bent. 
 
De school wordt dit schooljaar niet versierd 
met hulp van ouders. De leerlingen van de 
bovenbouw worden hiervoor ingezet. Zij 
zullen Piet ook helpen bij het inpakken van 
de cadeautjes. 
Er is dit jaar geen intocht op het plein. 
Sinterklaas komt met zijn Pieten enkel op 
bezoek op de Dr. Schaepmanlaan. De 
kinderen worden door Sinterklaas 
ontvangen in het speellokaal. 
 
Het Kerstdiner is er dit jaar alleen voor de 
groepen 8. Zij zullen gezamenlijk ’ s avonds 
van een verzorgd buffet genieten op de 
Wibautlaan. 
De overige groepen hebben in plaats van 
een diner een verzorgd kerstontbijt (meer 
informatie volgt). 
Helaas is er dit jaar geen kerstborrel voor 
de ouders mogelijk. 
 
Coronabesmettingen 
Op school worden we steeds vaker 
geconfronteerd met het feit dat ouders en 
soms ook kinderen met Corona besmet 
zijn.  
Vanuit de wet  Algemene Verordening 
Gegevensbescherming mogen we u geen 
informatie verstrekken wie dit betreft. Indien 
er sprake is van een situatie waarbij er 
risico’s bestaan voor uw kind, dan zullen we 
hierover in algemene zin informeren en 
adviseren.  
 
Amstelkidskrant   
Deze week ontvangt iedere leerling uit de 
groepen 4 t/m 8 in Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel de herfst-editie 
van Amstelkids. De kinderkrant staat 



boordevol verhalen van kinderen uit de 
buurt. 
In deze kinderkrant lezen leerlingen over 
Meis (13), die vertelt over haar ziekte 
‘Alopecia’, maken we kennis met de nieuwe 
kinderburgemeester Elina van OBS Piet 
Hein (P6), interviewen de 
Amstelkidsreporters Carice en Zora een 
boswachter van het Amsterdamse Bos, 
stelt Asia (8) haar hulphond aan de lezers 
voor en is er een mooie winactie voor de 
hele klas! Kortom, een boordevolle 
kinderkrant, gemaakt voor en door kinderen 
uit de buurt! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin, directeur 
 
Bericht van de gemeente 
Voor ouders met een laag inkomen en die 
het financieel moeilijk hebben, heeft de 
gemeente verschillende kindregelingen om 
te ondersteunen. Denk aan een 
tegemoetkoming voor de kosten van 
schoolspullen, computer, internet, 
vaktraining-huiswerkbegeleiding, sport en 
zwemles. 
Bijgaand treft u hierover meer informatie 
aan. 
 
 
Bericht van de ouderraad 
Beste ouders, verzorgers van de Piet Hein, 
De Algemene Jaarvergadering van de 
ouderraad, die staat gepland voor 
maandag 26 oktober, wordt verplaatst naar 
maandag 23 november.  
Tijdens deze openbare jaarvergadering 
wordt het jaarverslag vastgesteld, de 
ouderbijdrage vastgesteld en diverse 
commissie-activiteiten besproken. Er wordt 
rekening en verantwoording afgelegd over 
de financiële middelen en besteding van de 
jaarlijkse ouderbijdrage. 
De vergadering zal starten om 20.00u en 
zal via Zoom gaan plaatsvinden.  
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 
20 november bij ons aanmelden via de 
mail: phouderraad@gmail.com  
We hopen op een grote opkomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
de ouderraad 
 
 

Kinderboekenweek 2020 
De Kinderboekenweek is dit jaar veelal in 
de klassen gevierd. Ouders en grootouders 
van de groepen 1 t/m 4 leverden filmpjes 
aan met zelf voorgelezen verhalen, die met 
veel enthousiasme in de klas werden 
bekeken. Dank ouders, voor die vele 
prachtige filmpjes, waarvan sommige zelfs 
in het Engels! 
De groepen 1 t/m 4 hielden een 
tekenwedstrijd waarbij per klas een gouden 
penseel gewonnen kon worden. De klassen 
stemden op de tekeningen van kinderen uit 
de buurklas en zo konden we een eerlijke 
winnaar per klas aanwijzen. 
De groepen 5 t/m 8 hielden een 
voorleeswedstrijd. De kinderen uit die 
klassen konden een gouden griffel (gelpen) 
winnen. Van de groepen 6 t/m 8 is bij het 
open podium een bovenbouwwinnaar 
uitgeroepen. Zijn naam is Tijn. Wie weet 
gaat hij wel verder door naar de plaatselijke 
en regionale wedstrijd. Hij moet er nog 
even over nadenken. 
En tot slot: Van Boekhandel Venstra 
vernamen wij, dat veel ouders en kinderen 
daar boeken gekocht hebben, waardoor we 
een prachtig bedrag bij het 
bibliotheekbudget kunnen tellen. We 
wachten nog op de precieze uitkomst, maar 
die zullen we zeker laten horen.  
Bedankt ouders, dat jullie de moeite namen 
om naar de boekhandel te gaan en een 
prachtig boek voor je kind uit te zoeken. 
 
de kinderboekenweekcommissie 
 
 
 
 
 


