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Belangrijke data

Juli
8
12
13
15
15
18

Pleinfeest
Musical groepen 8
Laatste schooldag groepen 8
Groepen 1 t/m 4 vrij
Groepen 5 t/m 7 vrij vanaf 12:15u
Start zomervakantie t/m 28-08

Bijlage: Nederlandse les / Dutch lessons
Flyer Nederlandse les / Dutch lessons

Corona
Gezien
het
toenemende
aantal
besmettingen adviseren wij u om uw kind
goed in de gaten te houden en bij klachten
te testen.
Bij meerdere besmettingen in één groep
adviseert de GGD geen quarantaine voor
de groepen maar vraagt wel dringend om
de bekende leefregels te volgen: testen bij
klachten, goed de handen wassen, hoesten
en niezen in de binnenkant van de elleboog
en papieren zakdoekjes gebruiken.
Iedereen wil graag straks (gezond) op
vakantie, dus we rekenen op uw
medewerking
Nederlandse les / Dutch lessons for parents
De scholen van Amstelwijs bieden, in
samenwerking
met
de
Gemeente
Amstelveen, twee opties om een cursus
Nederlands te gaan volgen. Deelname is
vrijwillig en kostenloos. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de twee
bijlagen.
Amstelwijs schools, in cooperation with the
Municipality of Amstelveen, offer two

options for taking a Dutch language course.
Participation is voluntary and free of
charge. For more information, we refer to
the two attachments.
Gevonden voorwerpen
In de zomervakantie zullen alle gevonden
voorwerpen van de Wibautlaan en de
Schaepmanlaan, die niet door de eigenaar
zijn opgehaald, worden geschonken aan
een goed doel. U heeft tot en met 13 juli
de
gelegenheid
om
het
verloren
kledingstuk, fietssleutel of haarband van uw
kind er tussenuit te halen. De overgebleven
spullen zullen aan een goed doel
geschonken worden.
Gezocht: Penningmeester voor de
ouderraad van de Piet Hein
De ouderraad (OR) is op zoek naar een
nieuwe penningmeester!
Wat doet de ouderraad?
De OR houdt zich bezig met het
organiseren van activiteiten die gericht zijn
op de beleving van de kinderen. Met name
de activiteiten die buiten het gewone
lesprogramma vallen, zoals de organisatie
van het jaarlijkse schoolreisje (zoals Artis
en de Efteling), maar ook de sportdagen,
groep 8 kamp, festiviteiten rond feestdagen
(Sint en Kerst, Lente-ontbijt, Juf- en
Meesterdag, etc) maar ook verschillende
culturele
activiteiten
(Poppentheater,
kleutermusical, bezoek aan het Anne Frank
huis etc), mooie boeken voor in de
schoolbibliotheek en bijvoorbeeld ook het
schaatsen op het Stadsplein in de winter.
De OR stelt de hoogte en besteding van de
vrijwillige ouderbijdrage vast en draagt zorg
voor het innen en correct besteden van
deze bijdrage. Daarnaast adviseert de OR
(gevraagd
en
ongevraagd)
de
medezeggenschapsraad
en
de
schooldirectie. De OR bemiddelt -waar
nodig- tussen ouders en de school.
De OR bestaat op dit moment uit 5
enthousiaste en actieve leden (ouders van
kinderen
uit
onder-,
middenen
bovenbouw) en een vertegenwoordiging
vanuit de directie.
Vanwege het aangekondigde vertrek van
onze penningmeester zijn we met spoed op

zoek naar een enthousiaste vervanger voor
het financiële overzicht en verslaglegging.
Als OR komen we ongeveer eens er 6
weken bij elkaar. Naast de maandelijkse
OR bijeenkomsten kost dit qua tijd
daarnaast ongeveer een middag per
maand. Affiniteit/ervaring met boekhouding
is een grote pre.
Ook staan we altijd open voor nieuwe
algemene leden van de OR. Vanwege de
ideale mix in de commissie hebben ouders
van kinderen in de onderbouw daarbij een
lichte voorkeur.
Voor meer informatie over de rol van
penningmeester of algemene rol in de
commissie, kan contact opgenomen
worden
met
Martin
Jacobs
via
telefoonnummer 06-46073354.
Je kunt ook een e-mail sturen naar
phouderraad@gmail.com. Wij nemen dan
contact met jou op.
Graag tot ziens!
De ouderraad
Bericht van juf Lilian
Nog een paar dagen, dan zit het er op…ik
ga met (vroeg)pensioen.
Ik heb 16 jaar met veel plezier als RT’er op
de Piet Hein gewerkt. Het wordt het nu tijd
voor nieuwe avonturen: we verhuizen naar
Utrecht, meer tijd voor kinderen en
kleinkinderen, hobby's, uitstapjes, enz.
Ik zal het werken met de kinderen en
andere schoolse zaken vast enorm gaan
missen.
Ik wens iedereen in en om de Piet Hein het
allerbeste!
Hartelijke groet, Lilian van Ruth
Overblijfkrachten gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar
overblijfkrachten voor de groepen 1/2 op de
maandagen.
Lijkt het u leuk om mee te helpen tijdens de
overblijf of kent u iemand die graag wil
helpen, neemt u dan contact op met de
overblijfcoördinator, Yvonne van Trappen.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer
0610682861
of
via
de
mail
y.vantrappen@obs-piethein.nl

Ook voor meer informatie kunt u contact
met haar opnemen.
Alle overblijfkrachten ontvangen een
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet
Net geen Superjuffie
Sinds 2015 organiseert Libris Venstra de
jaarlijkse verkiezing van Superjuffie /
Supermees.
Er waren 3 leerkrachten genomineerd,
waaronder onze juf Cheyenne van groep
5C. De leerlingen uit haar groep hadden
haar hiervoor opgegeven.
Op vrijdag 24 juni werd bekendgemaakt wie
als winnaar uit de bus was gekomen.
De prijs werd uitgereikt door wethouder
Onderwijs
Frank
Berkhout
en
kinderburgemeester Bana. Voor de 3
genomineerden was er een prachtige bos
bloemen,
een
oorkonde
en
een
boekenpakket voor in de klas. Helaas
greep juf Cheyenne net naast de titel. Maar
voor ons en de leerlingen uit 5C is zij het
echte “Superjuffie”!

