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Belangrijke data 
november 
21      Studiedag, alle leerlingen vrij 
 

december 
 2      Het feest van Sinterklaas 
 6      Kerstversieravond 
19      MR-vergadering 
19      OR-vergadering 
21      Kerstviering 
25/26      Kerstmis 
27       Start Kerstvakantie 
 
januari 
t/m 8      Kerstvakantie 
16 t/m 20   Adviesgesprekken groepen 8 
18      Start Nationale Voorleesdagen 
23      MR-vergadering 
23      OR-vergadering 
 
Bijlage: verslag klassenouderoverleg  
   

 

 
Let op: Maandag 21 november studiedag, 
alle kinderen vrij 
De studiedag staat maandag in het teken van 
het onderwijs aan hoog intelligente en 
begaafde kinderen, IPC en het leerling 
observatiesysteem ‘KIJK‘ (voor groepen 1/2 ). 
  
 
Op tijd op school komen 
Hierbij willen wij alle ouders bedanken voor 
hun medewerking om het te laat komen van 
de kinderen terug te dringen.  Inmiddels heeft 
de MR het protocol ‘ongeoorloofd te 
laatkomen’ goedgekeurd. Voor de 
zorgvuldigheid zal dit maandag tijdens de 

studiedag met alle leerkrachten worden 
besproken. Daarna zal het op de website van 
de school worden geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
Vooraankondiging blazersklas 5 t/m 7 
Na de Kerstvakantie start de Piet Hein in 
samenwerking met de muziekschool met een 
nieuwe naschoolse activiteit: de blazersklas. 
De kinderen kunnen dan  op maandag na 
school een blaasinstrument naar  keuze leren 
bespelen.  De opzet is laagdrempelig, doordat 
de instrumenten kunnen worden gehuurd. Alle 
blazers vormen samen de Piet 
Heinblazersklas. In januari introduceren we de 
instrumenten aan de kinderen van groep 5 t/m 
7. 
 
 
Voedselbank erg blij 
Afgelopen vrijdag deed de school mee met 
het nationale schoolontbijt. Het doel van dit 
ontbijt is kinderen bewust te maken van het 
belang van een gezond ontbijt.  De ervaring 
van vorig jaar leert dat we veel te veel krijgen 
en daarom hebben we de voedselbank 
geïnformeerd. Zij waren heel erg blij met de 
grote hoeveelheid overgebleven appels, boter, 
brood en beleg.   
 
 
Bericht van de Sintcommissie 
Maandagavond 14 november heeft een groot 
aantal ouders geholpen om de locaties 
Schaepmanlaan 5 en 7 in Sinterklaas-
stemming te brengen. Wij willen deze ouders 
hartelijk danken daarvoor. Met name Olga 
Hora Adema en Esther Springer die de 
coördinatie op zich hadden genomen. Het ziet 
er prachtig uit!  
 
Natuurlijk danken wij ook de ouders die op 
vrijdag 11 november hebben geholpen de 

klaslokalen te versieren in de 
onderbouw. 
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Sinterklaas heeft ons laten weten dat de 
groepen 1 t/m 4 op woensdag 23 november 
hun schoen mogen zetten. Spannend! 
 
Op vrijdag 2 december verwachten wij 
Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op school. 
Natuurlijk bent u hierbij ook van harte welkom. 
Wij willen u wel vragen om achter de linten te 
blijven staan zodat de kinderen het goed 
kunnen zien.  
 
De komende weken gaan de groepen 1 t/m 4 
pepernoten bakken. Een aantal groepen 
hebben dit al gedaan. Zij waren echte 
bakpieten en de school rook heerlijk! 
 
Vanaf volgende week zullen de kleuters 
tijdens de gymles echte Pietengym krijgen. 
 
Een leuke, spannende periode. We hopen er 
op 2 december een prachtig feest van te 
maken! 
 
De Sintcommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zing ‘es 
Tijdens het project is driemaal een docente 
van de Muziekschool Amstelveen 
langsgekomen om de leerlingen een liedje 
aan te leren. De leerkrachten hebben de 
liedjes ook in de klas geoefend. 
Vrijdag 28 oktober was de afsluiting. Alle 
kinderen uit de groepen 3, 5 en 7 hebben de 
liedjes die ze hebben geoefend ten gehore 
gebracht. Op de achtergrond speelde een 
band mee onder begeleiding van Kees 
Sijbrandij, een zeer bekende docent van de 
Muziekschool. De ouders en de kinderen 
hebben genoten.  
 

Biebbezoek 
Alle kleutergroepen hebben eind oktober of 
begin november een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek. Het boek ‘Het regent’ werd 
voorgelezen. De kinderen mochten de 
geluiden van de regen, de wind en het 
stampen in de plassen nadoen. Na het 
verhaal werden de plaatjes van het boek in de 
goede volgorde gelegd. Dit konden ze erg 
goed! Ook hebben we een spelletje gedaan 
waarbij we zo snel mogelijk de regenkleding 
bij egel aan moesten doen. We hebben een 
leuke ochtend gehad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Val op! 
Laat zien hoe jij opvalt in het donker en maak 
kans op bioscoopkaartjes of een diner-bon. 
Wat moet je doen? Maak je fiets zo opvallend 
mogelijk. Schemerlampen, glow-in-the-dark, 
kerstlampjes, zaklantaarns, kaarsen. Als jouw 
fiets maar opvalt. Maak een foto en plaats 
deze op Instagram, Facebook of twitter met 
#ikvalopinamstelveen.  
De jongere met de opvallendste inzending van 
de week wint twee bioscoopkaartjes. De actie 
duurt tot eind november. Dan maken we de 
winnaar bekend van de diner-bon.  
Met de campagne 'Ik val op' vraagt Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) extra aandacht voor 
goede fietsverlichting.  
Niet alle jongeren vinden het gebruik daarvan 
vanzelfsprekend. Terwijl het heel belangrijk is 
als andere verkeersdeelnemers je goed 
kunnen zien. Doe daarom je fietslicht in ieder 
geval aan als de straatverlichting aangaat, 
andere fietsers het licht aanhebben of de 
etalageverlichting gaat branden. 
 
Rob Schippers, gemeente Amstelveen 
 
 
 
 


