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Belangrijke data oktober en november 
 
Oktober 
17 t/m 21    Herfstvakantie, alle leerlingen vrij 
24 en 25     Leerlingen groepen 1 t/m 4 vrij 
27      MR-overleg 
27      OR-overleg 
28      Optreden Zing ‘es groepen 3-5-7 
31      Algemene Ouderavond 
 
November 
4      Klassenouderoverleg 
7 en 8      Schoolfotograaf 
11      Nationaal Schoolontbijt 
11      Sintversiermiddag OB 
14      Sintversieravond 
14      MR-vergadering 
14      OR-vergadering 
21      Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 

Bijlagen:    
- Update nieuwbouwplannen Dr. Schaepmanlaan 2 
- Rooster schoolfotograaf 
- Lego-activiteiten herfstvakantie 
 
 

 
De sponsorloop 
Dit jaar hebben wij gekozen voor drie goede 

doelen: Make a Wish, 
No Wildlife Crime en 
Ride to Play. In de 
klassen is er aandacht 
besteed aan deze 
doelen d.m.v. filmpjes, 

gesprekken en spelletjes. 
De kinderen kregen allemaal een grote 
envelop met een brief en een formulier voor 
de sponsorloop mee naar huis. Vanaf dat 
moment konden zij bij familie, vrienden en 
buren langs om sponsors te zoeken. Vrijdag 
30 september was het zo ver, de sponsorloop. 
Wat hebben de kinderen hard hun best 
gedaan! De groepen 1/2 renden over het 
schoolplein en de groepen 3 t/m 8 renden in 
het Broerspark. Ze deden het zo goed, 
sommige kinderen hebben wel 28 rondjes 
gerend. Trots zijn zij daarna met hun 
stempelkaart teruggegaan naar hun sponsors 
om het geld op te halen. En wat is er veel 
opgehaald! Er is zelfs door een leerling 440 
euro opgehaald. Wat het uiteindelijke bedrag 
was, mochten de kinderen raden d.m.v. een 
cijferpuzzel.  
Dankzij de inzet van de leerlingen is er 

opgehaald: € 19.216,20, fantastisch! 

We willen alle kinderen, vrijwilligers en 
sponsors heel hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage. 
 
de commissie ‘goede doelen’ 
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Verkeersbrigadiers 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een 
oproep gedaan voor verkeersbrigadiers. Tot 
op heden hebben zich slechts 2 ouders 
aangemeld. Dit betekent dat het niet mogelijk 
is om vanuit school het veilig oversteken te 
organiseren.  Wij zullen weer in gesprek gaan 
met de gemeente Amstelveen om te 
onderzoeken wat er nog mogelijk is. 
 
 
Handhavingsactie 
In week 43 en 44 start team Handhaving 
Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente 
Amstelveen/Aalsmeer in samenwerking met 
de politie bij aanvang en einde van de 
lestijden van de school een handhavingsactie 
verkeershinder.  
 
Met vriendelijke groet, 
Eddy Wigmans, Integraal handhaver 
 
 
Weg is weg! 
Voor de herfstvakantie zullen alle gevonden 
voorwerpen van de Schaepmanlaan 2, 5 en 7 
uitgestald worden in de gymzaal op de 
Schaepmanlaan 7.  
De groepen 1 t/m 4 kunnen tussen 12.15 en 
13.00 uur op zoek gaan naar hun verloren 
kledingstuk. De groepen 5 t/m 8 kunnen 
tussen 14.45 en 15.15 uur kijken of 
hun kwijtgeraakte kledingstuk 
ertussen ligt. De overgebleven 
voorwerpen zullen worden 
geschonken aan een goed doel.   
 
 
Algemene ouderavond 
De OR organiseert jaarlijks een algemene 
ouderavond voor alle ouders van de Piet Hein. 
Op deze avond zal van 19.00 tot 20.00 uur de 
jaarvergadering van de OR plaatsvinden. 
Van 20.00 tot 21.00 uur is er een aantal 
workshops. Na de vakantie zullen wij u 
informeren over de onderwerpen en hoe u 
zich kunt aanmelden voor deze avond. 
 
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 7 en dinsdag 8 november a.s. 
komt de schoolfotograaf en zullen de groepen 
1 t/m 8 op de gevoelige plaat gezet worden. 
De middagen zullen worden gebruikt om de 
broertjes/zusjes die op school zitten op de foto 

te zetten. Bijgaand ontvangt u van ons het 
rooster waarop u kunt zien wanneer uw 
kinderen aan de beurt zijn. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Inge van Olphen.   
 

 
 
 
Het feest van Sinterklaas 
Op vrijdag 2 december wordt er op school 
Sinterklaas gevierd. Om het kinderfeest ook 
dit jaar weer een succes te laten worden, zijn 
wij dringend op zoek naar: 

- twee vrijwilligers die gedurende deze 
dag Piet kunnen zijn. 

- een motor (met of zonder zijspan) of 
scooter inclusief chauffeur.  

 
Kunt u ons verder helpen? Stuurt u dan  
uiterlijk vrijdag 4 november een e-mail naar 
m.weidema@obs-piethein.nl 
  
de Sinterklaascommissie 
 
 
Bericht van de biebcommissie 
Goed nieuws van de schoolbibliotheek 
Dankzij de inspanningen van de 
bibliotheekouders, kunnen nu ook de kinderen 
van groep 1 t/m 4 naar de schoolbibliotheek 
en daar zelf hun boek uitzoeken op de locatie 
Schaepmanlaan 5. Er is heel hard gewerkt om 
alle nieuwe boeken te plastificeren en in te 
voeren en nu hebben we een prachtig bezit 
waaruit geleend kan worden. 
Hulde aan iedereen die heeft geholpen! Het 
ziet er prachtig uit. 
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar 
hulp(groot-)ouders voor de bibliotheek. Onze 
grote wens is dat de bibliotheek op meer 
dagen per week open kan zijn. Als zich meer 
ouders opgeven, dan kan deze 
wens werkelijkheid worden. 
 
Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek was 
Voor altijd jong! Opa's en oma's stonden 
centraal binnen dit thema. In verschillende 
groepen hebben er oma's en opa's verhalen 
uit boeken voorgelezen. Leuk om deze 
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generaties te mixen in de groep en samen 
bezig te zien. Van de foto's straalt het 
enthousiasme af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boekenmarkt was een succes! We kunnen 
weer voor een mooi bedrag aan nieuwe 
boeken kopen voor de schoolbibliotheek. De 
opbrengst van de markt was namelijk ruim 
1800 euro. Wij danken de ouders die ons 
hebben geholpen bij de verkoop. 
De Boekenweek duurt nog tot en met vrijdag.  
 
Boekenfeest bij Venstra 
Voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 is er op 
vrijdag 14 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur 
Kinderboekenweekfeest bij Boekhandel Libris 
Venstra. Met bezoek van Dummie de Mummie 
en Bram Botermans uit ‘Het leven van een 
loser’, kleuren met Gitte Spee, voorlezen door 
Roos Hibma, gedichten maken met Ellen 
Stoop en een speurtocht.   
Toegangsprijs per kind is 5 euro inclusief 
limonade, lekkers en een goodiebag. Ouders 
en grootouders mogen op het kaartje van hun 
(klein)kind mee naar binnen. 
Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kassa. 
Reserveren kan ook via info@venstra.nl Meer 
informatie vindt u op de site: www.venstra.nl 
 
de bibliotheekcommissie. 
 
 
Muiswerk 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 werken 
met het programma Muiswerk, een online 
programma voor o.a. rekenen, taal en lezen. 

De programma's ondersteunen 
leerkrachten om leerlingen op 
hun eigen niveau te laten 

oefenen: gepersonaliseerd leren. De 
leerlingen maken op school instap- en 
vorderingstoetsen, zodat duidelijk wordt wat 
elke individuele leerling beheerst en voor 
welke onderwerpen hij/zij oefenmateriaal 
nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling 
een persoonlijk oefenprogramma (POP) waar 
hij/zij zelfstandig aan werkt, met duidelijke 
uitleg, feedback en een onbeperkte 
hoeveelheid oefenmateriaal. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen voornamelijk thuis 
aan hun POP werken, het oefenprogramma 
wordt in overleg tussen leerling en leerkracht 
samengesteld. De leerlingen loggen in met de 
bij hen bekende cijfercode, een wachtwoord 
hoeft niet ingevuld te worden. Muiswerk maakt 
deel uit van het (verplichte) huiswerk dat door 
de leerkrachten wordt opgegeven,  op deze 
wijze willen wij de leerlingen goed 
voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 
Als ouder kunt u uw zoon of dochter 
stimuleren in het leerproces middels een 
(gratis) app, de Muiswerk Muismeter. Nadere 
informatie kunt  u vinden op de volgende 
website: www.muiswerk.nl/muismeter.  

 
Met deze app kunt u op ieder 
moment zien hoe uw kind 
werkt met het programma 
Muiswerk, w.o. de vakken, de 
werktijd en hoe zich dat 
vergelijkt met de rest van de 
klas. Ook kunt u per 
onderwerp een analyse lezen 
over zijn/haar prestaties. 
 

Inloggen bij Muismeter werkt middels de 
cijfercode van uw kind, het vak ‘wachtwoord' 
laat u leeg, de schoolnaam is: obs-piethein. 
Voor inhoudelijke vragen over het programma, 
kunt u contact opnemen met André de Jonge, 
a.dejonge@obs-piethein.nl. Voor vragen over 
het huiswerk kunt u contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind(eren).     
 
 
Laatste proefles schaken 
In de herfst na school iets leuks doen, als het 
buiten regent? Maak kennis met een boeiend 
en interessant spel! 
Een laatste proefles schaken is mogelijk op 
donderdag 27 oktober. De les vindt plaats 
direct na school op de zolder van de Dr. 
Schaepmanlaan en zal tot 16.00 uur duren.  
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Doelgroep: enthousiaste kinderen die van 
spelletjes houden, vanaf 6 jaar. 
Voor informatie of aanmelding kunt u zich 
wenden tot de schaakleraar: Henk Schmitz, 
tel. 020-2334777 of mail: 
henk_schmitz@hotmail.com 
 
  
Schaaktoernooi basisscholieren 
Op woensdagmiddag, 26 oktober a.s. vindt 
een individueel toernooi Schaken plaats voor 
basisscholieren regio Amstelveen. 
Naast individuele prijzen zijn ook prijzen voor 
de meeste deelnemers per school en de 
hoogste gemiddelde score per school. Je 
hoeft niet lid te zijn van een schaakclub om 
deel te mogen nemen; je kunt dus ook 
klasgenoten meevragen die bijvoorbeeld aan 
schoolschaak meedoen.  
Geef je uiterlijk 25 oktober op via: http://cne-
nkrapid.nl/index.php/jeugd/basisscholentoerno
oi-26-10  
Als je je hebt je opgegeven via bovenstaande 
link, meldt dit dan ook bij Inge van Olphen. Bij 
voldoende belangstelling zal een team worden 
samengesteld. Een ouder heeft zich al bereid 
verklaard het team te willen begeleiden.  
   
 
Krentenbaard 
De afgelopen weken hebben wij 
geconstateerd dat een aantal van onze 
leerlingen krentenbaard heeft.  
Wat is het?  
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie 
van de huid, veroorzaakt door bacteriën. 
Soms verschijnt de infectie op plaatsen die 
eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of 
muggenbulten. De infectie zit meestal in het 
gezicht rond de neus of mond, maar kan zich 
ook op andere plaatsen voordoen.  
De verschijnselen zijn:  
- in het begin een blaasje, dat openbarst en  

  waarop een gele korst ontstaat;  

- vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat  
  het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten  
  heeft.  
Hoe krijg je het?  
Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. 
Besmetting vindt plaats via de handen. Het 
kind kan ook zichzelf herinfecteren door aan 
de plekken te krabben. Kinderen zijn 
gevoeliger voor deze infectie dan 
volwassenen omdat hun weerstand nog niet 
zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid 

duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 
48 uur na de start van de behandeling met 
antibiotica.  
Wat kun je doen?  
- Let op de handhygiëne.  

- Laat het kind niet aan de plekken krabben. 

- Gebruik voor het kind een eigen handdoek. 

- Ga met het kind naar de huisarts     
   voor behandeling.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de GGD of de site van het RIVM via deze  
link: 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicatie
s/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Inf
ectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Krentenbaar
d_impetigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijscholing BHV 
Gisterenmiddag zijn de BedrijfsHulpVerleners 
van de Piet Hein weer bijgeschoold. Er werd 
gereanimeerd, verbanden aangelegd en 
theorie weer doorgenomen. Over twee weken 
wordt het BHV-team bijgeschoold over 
ontruiming en brandbestrijding. 
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