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Belangrijke data  
 
November 
  9    MR-vergadering 
  9    OR-vergadering 
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 
 
December 
  4    Het feest van Sinterklaas 
14    OR-vergadering 
16    Kerstviering 
21    Start Kerstvakantie, alle leerlingen vrij 
 
 
Bijlagen:    Melden overlast hangjongeren 
    Wedstrijd taartopmaak  
 
 

 
Bericht van de directie 

 
Verzuim en vervanging 

Het verzorgen van onderwijs op de Piet 
Hein staat momenteel erg onder druk. We 
moeten alle zeilen bijzetten om de groepen 
bemenst te houden. De hoeveelheid 
uitdagingen stapelen zich op.  
Gelukkig is er binnen onze organisatie nog 
niemand getroffen door Covid-19. Toch 
merken we wel de gevolgen, doordat 
collega’s getest moeten worden of langere 
tijd in quarantaine moeten. Naast Covid-19 
zijn helaas de ‘gewone’ calamiteiten ook 
niet van de lucht. 
Op dit moment hebben we te maken met 
uitval van meerdere leerkrachten en 
werken een groot aantal leerkrachten extra 
dagen en/of worden collega’s met andere 
taken ingezet voor het primaire proces. 

Hoewel we onze uiterste best doen, lijken 
de mogelijkheden om calamiteiten intern op 
te vangen, nagenoeg uitgeput. (Het Covid-
19 spook hangt ons ook nog -net als iedere 
andere organisatie - boven het hoofd.) Dit 
betekent dat ik niet kan uitsluiten dat we 
komende tijd groepen naar huis zullen 
moeten sturen.  
 
Verkeerssituatie 

De donkere dagen van het jaar zijn weer 
aangebroken en daarom vraag ik u, mede 
namens de verkeerscommissie, uw 

speciale aandacht voor de 
verkeersveiligheid. 
  

Wist u dat…? 
 
Naar school…  
… wij  de omgeving van de school zo veilig 
mogelijk willen houden voor uw kinderen? 
… wij daar uw hulp bij nodig hebben!!! 
… de Parklaan daarom verboden is voor 
auto’s tijdens de ochtend- en middagspits? 
… de KLM parkeerplaats Bolwerk plek 
biedt aan 70 auto’s en dit maar 2 minuten 
verder lopen is? 
… met de fiets komen nog beter is?! 
… het kruispunt bij het Kazerne Pad een 
plek is om erg goed op te letten vanwege 
fietsend en brommend snelverkeer? 
 
Kinderen… 
… de meeste kinderen op de Piet Hein 
kleiner zijn dan 1.20 meter? 
… u hen dus gemakkelijk over het hoofd 
ziet? 
… dit nog erger is met regenachtig weer? 
… kinderen zelf nog niet goed afstand en 
snelheid kunnen inschatten? 
 
Gedrag … 
… als u zich gewoon aan de verkeersregels 
houdt, er al heel veel gewonnen is? 
… u iemand best mag aanspreken op 
onhandig rijgedrag? 
… u een voorbeeld bent voor uw kinderen? 
… als u haast heeft een ongeluk op de loer 
ligt?  
… het zebrapad bij uitstek de plek is om uw 
kinderen bij de hand te nemen?  
… automobilisten soms niet wakker zijn en 
niet stoppen bij het zebrapad? 
 
 



Met de (bak)fiets … 
… het schoolplein een voetgangersgebied 
is en u voor het hek dient af te stappen en 
met de fiets aan de hand te lopen? 
… dat de kinderen van groep 3 en 4 per 
groep de Schaepmanlaan oversteken naar 
het oude plein en dan niet letten op 
fietsende ouders? 
… het voor alle kinderen veiliger is als u 
samen met uw kind, wanneer deze ook op 
de fiets is, een stukje oploopt alvorens op 
te stappen? 
… u uw kind ook op de veiligheid van 
anderen dient te wijzen?  
 
Geef elkaar de ruimte en behandel elkaar 
met respect. 
 
Telefoons / vergelijkbare multimedia  
Mobiele telefoons en andere vergelijkbare 
multimediale apparatuur van de kinderen 
moeten worden uitgezet bij betreden van 
de school. De kinderen vragen 
toestemming aan de leerkracht voor 
gebruik indien ze derden willen bellen.  
 
Indien er gegronde redenen zijn waarbij 
bereikbaarheid van de leerling noodzakelijk 
is, kan de school toestemming geven om 
van deze regel af te wijken. Ouders kunnen 
in dit geval een verzoek indienen bij de 
directie. Het gaat dan om calamiteiten.  
 
De apparatuur is en blijft altijd het 
eigendom van de leerling c.q. de ouders. 
De school kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor beschadiging of vermissing.  
Indien ouders het risico van het opbergen 
van de apparatuur op school een te groot 
risico vinden, dienen zij de telefoon niet 
mee te geven naar school.  
Staat de telefoon of andere vergelijkbare 
multimediale apparatuur aan zonder 
toestemming van de school of wordt er 
binnen school mee gebeld of anderszins, 
dan wordt deze ingenomen door de 
leerkracht. Indien nodig wordt de ouder 
hierover door de leerkracht geïnformeerd. 
Bij herhaaldelijk overtreden van de regels 
gaat de telefoon naar de directie, waar de 
mobiele telefoon door de ouder kan worden 
opgehaald. 
 
 
 

Betreden van het schoolplein 

Zoals wij u eerder hebben laten weten, 
gaan de leerlingen na de herfstvakantie 
weer op de gebruikelijke tijden naar school 
en naar huis.  
Wij verzoeken de ouders van de leerlingen 
uit groep 1/2 bij het ophalen van hun kind 
het schoolplein niet eerder te betreden dan: 
- 15:00u op maandag/dinsdag/donderdag 
- 12:30u op woensdag 
- 12:15u op vrijdag 
De leerkrachten hebben dan de tijd om met 
de leerlingen naar de plek te gaan waar u 
uw kind kunt ophalen. 
 
Ziek- of afwezigheid melden  
Wanneer een leerling niet of later op school 
komt, wordt van ouders verwacht dat zij dit 
voor 08.30 uur melden via verzuim@obs-
piethein.nl of via telefoonnummer 020 
6416065. 
 
In het bericht vermelden ouders: 

* naam van het kind 
* groep van het kind 
* reden van afwezigheid 
* bij ziekte, de klachten 
* als het kind later komt, dan ook de tijd dat 
wij het kind weer op school kunnen 
verwachten 
* het telefoonnummer waarop wij ouders 
ingeval van vragen kunnen bereiken 
 
Hersteld melden leerlingen 

Wanneer uw kind ziek is, is het niet nodig 
om hem/haar elke dag bij ons af te melden. 
Wel verzoeken wij u met klem om aan Inge 
van Olphen van de administratie via een 
mail door te geven wanneer hij/zij weer 
hersteld is en naar school komt. Dit kan ook 
via het e-mailadres verzuim@obs-
piethein.nl  
 
Afspraken tijdens schooltijd 

Doorgeven van afspraken tijdens schooltijd 
waarbij het kind zelfstandig naar de 
tandarts, orthodontist, fysio etc. moet, dient 
door de ouder door middel van een briefje 
met handtekening te worden aangegeven. 
Alleen dan kunnen wij dit verzoek 
inwilligen. Dit heeft te maken met onze 
verantwoordelijkheid voor uw kind tijdens 
schooltijd.  
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Een mondelinge boodschap is hierin niet 
voldoende. Een standaardbriefje is 
verkrijgbaar of op te vragen bij de 
administratie. 
Ook voor het niet mee gymmen om 
medische redenen ontvangen wij graag van 
u een briefje of mailtje (info@obs-
piethein.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
Michel Houttuin, directeur 

 
 
Wie kan helpen? 

Wij zijn op zoek naar ouders die twee van 
onze leerlingen (groep 3 en groep 1/2) 2 à 
3 keer per week naar school willen 
brengen. De kinderen zijn woonachtig in de 
Spaanse Aaklaan in Amstelveen.  
U kunt een mail sturen naar info@obs-
piethein.nl  
 
 
Hangjongeren  
Hangjongeren zijn jongeren die langdurig 

op een bepaalde plaats in de openbare 
ruimte verblijven. Hieronder vallen ook de 
speelterreinen van de Amstelwijs-scholen. 
Deze zijn openbaar en het toezicht buiten 
schooltijden valt hiermee onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
Amstelveen.  
De school is slechts gebruiker zoals ook de 
jongeren gebruikers kunnen zijn áls zij 
geen overlast veroorzaken.  
 
Mocht u toch overlast ervaren door 
hangjongeren, meldt u dit dan niet bij de 
school maar telefonisch of via de website 
bij de politie. Voor meer info verwijzen wij u 
naar de bijlage.  
Wij maken u erop attent dat, wanneer u de 
fiets van uw kind(eren) of uzelf op school 
laat staan, er een grote kans is dat u deze 
de volgende dag of na het weekend 
vernield aantreft.  
 
 
 Reminder: Bericht van de ouderraad 
Beste ouders, verzorgers van de Piet Hein, 
De Algemene Jaarvergadering van de 
ouderraad, die stond gepland voor 
maandag 26 oktober, is 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 
 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Voetbal, dansen, judo, muziek maken, 
tekenen…. het is goed voor de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze 
krijgen meer zelfvertrouwen, maken nieuwe 
vrienden en bewegen meer. 
Als er thuis te weinig geld is, helpt het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de 
contributie of het lesgeld en eventueel 
spullen zoals sportkleding, dansschoenen 
of de huur van een instrument.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de site: jeugdfondssportencultuur.nl  
    
 
Wedstrijd Taartopmaak 

Zit jij in groep 7 of 8 en vind je het superleuk 
om taarten op te maken? Meld je dan aan 
voor de vierde editie van de Amsterdamse 
Taartopmaakwedstrijd.  
 
Voor meer informatie en aanmelding 
verwijzen wij naar bijgaande flyer. 

Hubertus&Berkhoff  

(Culinaire Vakschool)  
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