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4      Klassenouderoverleg 
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14      OR-vergadering 
21      Studiedag, alle leerlingen vrij 
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Op tijd beginnen 
Al een aantal jaren is het te laat komen een 
doorn in het oog van medewerkers en van de 
meeste ouders van OBS Piet Hein. 
Tijdens de evaluatie -naar aanleiding van het 
bezoek van het auditteam (25 en 27 oktober 
2016) -werden wij erop aangesproken dat 
opvallend veel kinderen te laat op school 
komen. Al eerder deed de inspecteur van 
onderwijs dit in 2013. De afgelopen jaren 
hebben we meerdere acties ondernomen om 
dit te verbeteren, maar helaas zonder 
aantoonbare effecten. Daarom is de directie in 
gesprek met de medezeggenschapsraad en 
leerplichtambtenaar om te komen tot een 
protocol, waarin we het te laat komen 
structureel zullen aanpakken.  
Waarom hechten wij er zoveel waarde aan dat 
de kinderen op tijd in de klas zijn:  
Te laat komen valt wettelijk gezien onder 
ongeoorloofd verzuim. Laatkomers missen 
een deel van de les, maar verstoren  deze ook 
voor andere kinderen. Veelvuldig te laat 
komen zorgt voor een achterstand en kan 
bovendien een voorbode zijn voor 
spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten in 
de toekomst. Maar bovenal gaat het ten koste 
van kostbare onderwijstijd.                      

Ouders zijn er verantwoordelijk voor, dat hun 
kind op tijd in de klas aanwezig is, zodat er 
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 
lestijd. Dat betekent voor de groepen 5 t/m 8 
om 8:25 uur en voor de groepen 1 /m 4 om 
8:40 uur.  
De ouders van de leerlingen uit de groepen 6 
t/m 8 wordt gevraagd bij de ingang van de 
school afscheid te nemen van hun kind. Dit 
doen wij o.a. ook met het oog op het 
bevorderen van de zelfstandigheid van uw 
dochter/zoon. Wanneer contact met de 
groepsleerkracht gewenst is of uw kind wil u 
eens iets laten zien in het lokaal kunt u 
meegaan naar binnen.  
De ouders van de leerlingen in groep 4 en 5 
mogen nog wel mee naar binnen maar nemen 
afscheid bij de deur van het lokaal.  
De ouders van de kinderen in de groepen 1 
t/m 3 mogen mee naar binnen, maar moeten 
de klas om uiterlijk 08:40 uur verlaten hebben.  
Voor alle groepen geldt dat de leerkracht ’s 
ochtends geen tijd heeft om in gesprek te 
gaan, daarvoor maakt hij/zij graag een 
afspraak met u. 
Bij te laat komen geldt dat de ouder van groep 
3 t/m 8 niet de school betreedt en het kind bij 
de voordeur afzet. Voor de jongste kinderen 
geldt hier de deur van het klaslokaal. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michel Houttuin, Directeur 
 
 

 
 
Vernieuwbouw Wibautlaan 
Gisteren is de vernieuwbouw officieel gestart 
met het slaan van de symbolische eerste paal. 
Foto’s en het artikel kunt u vinden via deze 
link: 
http://www.amstelveenweb.com/nieuws-De-
eerste-paal-van-de-OBS-Piet-Heijn-is-
geslagen&newsid=285217965 
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Het Nationaal Schoolontbijt 
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan 
het Nationaal Schoolontbijt en zal er op 
vrijdag 11 november gezamenlijk op school 
ontbeten worden. Uw kind hoeft dus thuis niet 
te ontbijten. Is uw kind allergisch voor 
bepaalde stoffen, meldt u dit dan bij de 
leerkracht van uw kind. Wij verzoeken u uw 
kind(eren) een beker, bestek en een bordje 
mee te geven. Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar de bijlage of kunt u contact 
opnemen met Inge van Olphen. 
 
Bericht vanuit de Sinterklaascommissie 
Ook dit jaar zal onze school weer in Sint-sfeer 
worden omgetoverd.  
We willen met uw hulp de kleutergroepen op 
vrijdagmiddag 11 november vanaf 12.15 uur 
versieren. Om het zoveel mogelijk een 
verrassing voor de kinderen te houden,  willen 
we hierbij geen kinderen in de groepen 
hebben. Zij worden daarom opgevangen door 
een juf in groep 1/2C. Zij kunnen hier 
eventueel ook een meegebracht broodje eten. 
U kunt zich hiervoor opgeven op het prikbord 
bij de klas van uw kind. De kinderen en 
leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 versieren 
hun eigen lokaal. 
De versieravond vindt plaats op 
maandagavond 14 november vanaf 19.00 uur. 
Op deze avond worden alleen de gangen van 
Schaepmanlaan 5 en 7 versierd. Ook de 
schoencadeautjes en cadeautjes voor 2 
december worden op deze avond ingepakt. 
Voor deze avond kunt u zich inschrijven op 
het prikbord bij de klas van uw kind. De 
leerkrachten en kinderen van Schaepmanlaan 
2 versieren zoals altijd hun eigen lokalen en 
gangen. Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
Ook zijn wij nog dringend op zoek naar 
twee Hulppieten voor vrijdagochtend 2 
december a.s. U kunt zich aanmelden bij 
Inge van Olphen van de administratie. 
 
de Sinterklaascommissie 
 
Stagiares 
Ook dit schooljaar heeft zich weer een groot 
aantal oud-leerlingen aangemeld om hun 
maatschappelijke en/of snuffelstage te lopen 
op hun oude basisschool. Helaas hebben wij 
niet iedereen een plek kunnen bieden.  
Een snuffelstage is vaak een aantal dagen 
achter elkaar en is bedoeld om te kijken of het 

vak van leerkracht iets voor ze is . Een 
maatschappelijke stage is meer bedoeld om 
een aantal dagen op een non-profit 
organisatie mee te draaien. Deze stagiaires 
zullen wat hand- en spandiensten verlenen in 
de groep. Wij hebben de volgende oud-
leerlingen een stageplek kunnen bieden 
komende periode (november/december): 
bij meester Stefan:  Alana Proost 
bij juf Danielle:  Sophie Dercksen 
bij juf Wendy/Vivian:  Marlou Sigling  
 
Stagecoördinatoren juf Wendy & juf Alexandra 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP--hYT8iskCFcXbDgodwqAG5g&url=http://www.venz.nl/schoolontbijt.php&bvm=bv.107406026,d.d2s&psig=AFQjCNGo4m-4sjrZ4sRtzAab_mxpczoo7Q&ust=1447420565595110

