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Belangrijke data  
 
Februari 
22 t/m 26   Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij 
 
Maart 
22      MR-vergadering 
22     OR-vergadering 
30     Theoretisch verkeersexamen groepen 7 
 
 

 
Bericht van de directie 

Beste ouder, verzorger, 
Heerlijk was het om de kinderen de 
afgelopen twee weken op school te mogen 
ontvangen en weer fysiek les te kunnen 
geven. De levendigheid en spontane 
interactie, die dit met zich meebrengt, 
hebben we erg gemist.  
Natuurlijk hebben we te maken met een 
aantal regels en dat maakt ook dat we extra 
activiteiten moeten uitstellen of zelfs 
moeten afgelasten. De regels waar we mee 
te maken krijgen, veranderen geregeld en 
dat bemoeilijkt de planning. We zoeken met 
de ouderraad naar mogelijkheden en 
daarover melden we u later meer.  
 
Woensdag na de vakantie starten we met 
de Cito toetsen voor groep 3 t/m 7.  
De toetsuitslagen van uw kind zullen we        
- zodra we de toetsen hebben afgerond - 
met u delen. Hiervoor zullen we geen 
aparte 10-minutengesprekken inplannen.  
 
Ophalen van de kinderen 

Het ophalen van de kinderen aan de 
Schaepmanlaan verloopt steeds soepeler. 
Enkele ouders geven toch aan dat ze het 
lastig vinden om de 1,5m afstand te kunnen 
bewaren. Daarom wil ik u nogmaals vragen 
de volgende zaken in acht te nemen: 
* Kom uw kind alleen halen. 
* Draag a.u.b. een mondkapje. 
* Blijf niet hangen en vertrek zodra de 
leerkracht uw kind heeft overgedragen. 

(We snappen dat kinderen speel-
afspraakjes willen maken en ouders elkaar 
lang niet hebben gezien en even bij willen 
praten. Helaas laat de situatie op het plein 
dit niet toe en wordt het te druk. Het beste 
is om speelafspraken van te voren 
telefonisch af te stemmen.) 
 
Mocht uw kind naar de noodopvang van de 
BSO gaan of wanneer iemand anders uw 
kind komt ophalen, stuurt u dan een mail 
naar info@obs-piethein.nl of direct naar de 
leerkracht van uw kind. 
 
Ik wens u allen een fijne vakantieweek. Het 
weer lijkt ons gunstig gezind. 
 
Michel Houttuin 

 
Uitslag verkiezing nieuwe MR leden 

Beste ouder, verzorger, 
Ook bij het stemmen voor de MR 
verkiezingen was de betrokkenheid van de 
ouders groot. Dank jullie wel hiervoor! 
De uitslag is bekend. De twee kandidaten 
met de meeste stemmen zijn Selma 
Baouch en Emiel Enneman. Zij zullen bij de 

eerstvolgende MR vergadering gaan 
aansluiten. 
Uiteraard willen we de twee andere 
kandidaten Max van Dijk en Femke van der 
Lingen bedanken voor hun enthousiasme 
en betrokkenheid. 
  
Met vriendelijke groet, Marcel Agterberg 
Voorzitter Medezeggenschapsraad 

 
Stem op ons! 
Hallo, wij zijn Anna(10) & Saskia(10). We 
hebben een actie opgericht dat kinderen 
tegen roken heet. Wij zijn door rookvrije 
generatie uitgenodigd om mee te doen aan 
de rookvrij generatie awards, het is een 
stem wedstrijd. We lopen nu best wel 
achter van 2 andere kandidaten, en 
daarom hebben we juist uw stem hard 
nodig. Je kan stemmen via deze link 
https://rookvrijegeneratie.nl/awards/kinder
en-tegen-roken/ 
We hopen dat jullie op ons stemmen. 
Fijne dag nog verder ; ) 
 
Groetjes Anna & Saskia uit groep 7C 
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