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Belangrijke data  
 
December 
  4    Het feest van Sinterklaas 
14    OR-vergadering 
16    Kerstviering 
21    Start Kerstvakantie, alle leerlingen vrij 
 
Januari 
  6    Start IPC 3e periode groepen 3 t/m 8 
11-15    Definitieve adviesgesprekken groepen 8 
18    Start Cito groepen 2 t/m 7 
18    ‘Dieren die de kluts kwijt zijn’ groep 5B 
18    MR-vergadering 
18    OR-vergadering 
 
 
 

 
 
Even voorstellen 
Ik ben Nora de Groot en ben 18 jaar. Ik heb 
mijn MBO-4 studie afgerond op juridisch 
gebied en wil mij nu verdiepen in de PABO 
opleiding. Reden daartoe is dat ik het 
hartstikke leuk vind om met kinderen te 
werken en ze te zien groeien. 
Ik heb zelf ook op OBS Piet Hein gezeten 
en van die tijd daar genoten. Het is 
ontzettend leuk dat ik daar nu zelf ook als 
onderwijsassistent mag gaan helpen. Op 
maandag, woensdag en vrijdag ga ik de 
groepen 3D, 4A en 4C ondersteunen.  
Ik kijk uit naar deze nieuwe, leuke periode. 

 
Muzieklessen 

Op de meeste basisscholen is 
muziekonderwijs niet vanzelfsprekend. 
Ook op de Piet Hein is muziek niet de 
grootste kwaliteit van de leerkrachten. 
Muziek draagt echter bij aan de cognitieve 
ontwikkeling van het brein, leert kinderen 
goed te luisteren en traint hun auditieve / 

gehoor vaardigheid.  Daarnaast heeft het 
ook allerlei positieve sociale effecten.  
We zijn daarom op zoek gegaan naar 
muziekleerkrachten die muziekonderwijs 
willen verzorgen bij ons op school. We 
hebben hiervoor de muziekschool 
Amstelveen benaderd.  Eind oktober is 
Anja met muzieklessen in groep 1/2 en 3 
gestart. Het vinden van een leerkracht voor 
de overige groepen was lastiger, maar 
uiteindelijk gelukt. Afgelopen vrijdag is Piotr 
gestart met muziekles in de groepen 6 t/m 
8 en na de Kerstvakantie start Pien met de 
lessen in de groepen 4 en 5.  De eerste 
reacties van de kinderen zijn  zeer positief.  
 
Bezoek van de burgemeester en 
wethouder 

Vorige week brachten burgemeester 
Tjapko Poppes en wethouder van 
Onderwijs Frank Berkhout de klas van  
kinderburgemeester Elina een bezoek. 
De klas mocht vragen stellen aan beide 
burgemeesters en wethouder. Bijvoorbeeld 
of de burgemeester Rutte kent, of je een 
speciale opleiding moet doen voor het 
beroep burgemeester en of hij als kind al 
burgemeester wilde worden. Dat bleek niet 
zo te zijn. De burgemeester wilde boer 
worden en de wethouder conducteur. Elina 
wil later graag de politiek in. 
Naast veel vragen hadden de kinderen ook 
goede ideeën. Zo willen ze graag meer 
scholen voor kinderen die naar een 
speciale school moeten en speeltuinen 
voor grote kinderen i.p.v. alleen een kleine 
glijbaan en zandbak voor peuters. Of een 
skateboardbaan, een BMX-fietsbaan of 
een trampoline. De wethouder en 
burgemeester namen alle ideeën mee. 
 
Kanjernieuws 
Iedere maand wordt er door een andere 
jaargroep iets op de website geplaatst over 
de kanjertraining. 
In oktober hebben de groepen 8 iets 
geschreven, in november groep 1/2A en 
groep 1/2B en de komende maand zijn de 
groepen 3 aan de beurt. 
U vindt deze stukjes op www.obs-
piethein.nl onder het kopje nieuws --> 
kanjernieuws (https://www.obs-
piethein.nl/index.php?section=2&page=23
2) 

http://www.obs-piethein.nl/
http://www.obs-piethein.nl/
https://www.obs-piethein.nl/index.php?section=2&page=232
https://www.obs-piethein.nl/index.php?section=2&page=232
https://www.obs-piethein.nl/index.php?section=2&page=232


Dit jaar is het door corona niet mogelijk om 
een kanjerles bij uw kind in de groep te 
volgen, maar door de stukjes op de website 
kunt u toch op de hoogte blijven.  
Ook zijn afgelopen maand de 
kanjervragenlijsten weer bij de kinderen 
van groep 5-8 afgenomen. Hierdoor krijgen 
we een beter beeld van het welbevinden 
van uw kind. 
N.a.v. de vragenlijsten worden sommige 
kinderen door de luisterjuf uitgenodigd voor 
een gesprekje. 
 
Kerst 

Morgen hebben we het grote feest van 
Sinterklaas, waar we erg veel zin in 
hebben! Maandag versieren we de school 
met mooie bomen en versieringen, zodat 
we dinsdag kunnen starten met de 
gezellige kerstperiode.  
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond, 
moeten we de activiteiten aanpassen aan 
de huidige corona-maatregelen. Hierdoor 
kunnen we de ouders niet verwelkomen 
met het ochtendkoortje. Wel willen we 
graag onze zangkunsten laten zien, dit zal 
verstuurd worden via de groepsapp van de 
klas van uw kind.  
 
Woensdag 16 december hebben we een 
gezellige kerstviering, deze keer in de 
ochtend. Hiervoor hebben de kinderen 
bord, bestek en beker nodig. Willen jullie dit 
voor dinsdag 15 december mee geven 
met uw kind? Graag op de spullen de naam 
van uw kind zetten. De school organiseert 
in samenwerking met de OR een ontbijt 
voor alle kinderen van groep 1 t/m 7. De 
kinderen mogen op gewone tijd aanwezig 
zijn, waarna het kerstontbijt gaat beginnen. 
De kinderen hoeven dus thuis niet te 
ontbijten.  
Om het toch op een kerstviering te laten 
lijken, lijkt het ons leuk als alle kinderen 
mooi aangekleed zijn, waar ze later wel nog 
goed in kunnen (buiten) spelen en werken.  
De ouders van de leerlingen uit groep 8 
hebben een aparte mail ontvangen over het 
kerstdiner. 
De vrijdag voor de kerstvakantie mogen 
alle kinderen speelgoed mee nemen naar 
school  
 
Maar eerst wensen we jullie allemaal een 
gezellig Sinterklaasfeest! 

 
Schoolfotograaf 
Deze week zijn de inlogkaarten van de 
schoolfotograaf uitgedeeld. U heeft 10 
dagen de tijd om te profiteren van de gratis 
groepsfoto.  
Heeft u vragen over de foto’s, de 
inlogkaarten en/of inlogcodes, neemt u dan 
contact op met Inge van Olphen van de 
administratie. 
 
Gevonden voorwerpen 
Met de kerstvakantie 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.  
In de kerstvakantie zullen de gevonden 
voorwerpen, die niet door de eigenaar zijn 
opgehaald, wederom worden geschonken 
aan een goed doel.  
 


