Nieuwsflits no.1
Maandag 19 september 2016

Voor in de agenda:













Donderdag 22 september:
Vrijdag 30 september:
Woensdag 5 oktober:
Donderdag 6 oktober:
Vrijdag 7 oktober:
Vrijdag 7 oktober:
Maandag 10 oktober:
Dinsdag 11 oktober:
Donderdag 13 oktober:
Donderdag 13 oktober:
Vrijdag 14 oktober:
15 t/m 23 oktober:

Schoolreisje groep 3-4-5 naar Oud-Valkeveen
Informatieochtend voor nieuwe kleuters
Start Kinderboekenweek
groep 4A en 4B: Spelen met poëzie (op school)
groep 5A en 5B: Spelen met poëzie (op school)
14.00 uur: Voorstelling groep 3A en 3B
Schoolreisje groep 1 en 2 naar Sprookjeswonderland
groep 1 t/m 3 Kraak-theatergroep Wie walvis (op school)
14.00 uur: Voorstelling groep 1/2C
groep 6 t/m 8 naar Bimhuis, programma: BimBam Bennik
Studiedag team, groep 1 t/m 8 vrij
Herfstvakantie

Einde van de Nieuwsbrief en start van de Nieuwsflits
Door de komst van de Themabrief is de Nieuwsbrief in de oude vorm komen te vervallen.
Hiervoor in de plaats is de Nieuwsflits gekomen, die voortaan van vakantie tot vakantie wordt
uitgegeven. In de Nieuwsflits vindt u belangrijke data en het laatste nieuws, de Themabrief is
meer inhoudelijk en in onze Schoolkrant (die u kunt vinden op onze website:
www.basisschoolpiethein.nl) leest u over activiteiten, geschreven voor en door kinderen.
Verkeersbrigadiers
Er is op dit moment nog vraag naar nieuwe verkeersbrigadiers die de kinderen tussen 8.30 en
8.45 uur veilig helpen oversteken. De frequentie van oproep is ongeveer 1x in de drie weken. U
kunt voor aanmelden en verdere informatie terecht bij Trix Derriks, directeur Piet Hein.
Bericht van onze ouder-kind adviseur: Ouder- en Kindteams Amsterdam
Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U
kunt voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur Hester Siegers. Zij werkt
vanuit het Ouder- en Kindteam Indische buurt/Oostelijk Havengebied en houdt spreekuur op
onze school op maandag op de 1e verdieping meteen rechts. Hester is ook per mail te bereiken via
mailadres h.siegers@oktamsterdam.nl. In het Ouder- en Kindteam werken ouder- en
kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg voortaan
vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.
Daarnaast brengen we graag bij jullie onder de aandacht dat van de 3 t/m 7 oktober De week van
de opvoeding plaats zal vinden. In deze week zullen door verschillende organisaties workshops,
activiteiten en informatiebijeenkomsten georganiseerd worden in de wijk!

Ouder- en Kindteam Indische Buurt/Oostelijk Havengebied
h.siegers@oktamsterdam.nl 06-22121931 www.oktamsterdam.nl
Werkdagen: ma, di en wo

Informatieochtend voor nieuwe kleuters
Op vrijdagochtend 30 september van 9.00-10.00 uur zetten wij de deuren van onze
kleutergroepen weer open voor geïnteresseerde ouders van nieuwe leerlingen. Bent u benieuwd
naar de inhoudelijke uitgangspunten van ons onderwijs en hoe we dat vertalen in het alledaagse
werk? Benieuwd naar het werken met combinatiegroepen in groep 1 en 2, naar de inrichting van
het bijzondere gebouw, naar onze kinderen, naar de teamleden die er nu werken? Kom dan kijken,
luisteren en stel uw vragen. Om 9.00 uur beginnen we met een inleiding. Vervolgens bekijken we
een informatief en mooi filmpje met indrukken van een doorsnee dag in de groepen 1 en 2. Daarna
is er gelegenheid tot vragen stellen en rond te kijken in de vijf kleuterklassen. Wij eindigen circa
10.00 uur. Kent u andere geïnteresseerde ouders, attendeer hen op deze bijeenkomst. U en uw
zoon of dochter zijn van harte welkom op de Piet Hein!
Bezwaar gebruik beeldmateriaal
Beste ouders, verzorgers,
Tijdens allerlei activiteiten op de Piet Hein (zoals excursies, kamp, projecten, clinics, uitjes,
sportdag e.d.) kunnen er van leerlingen foto’s of filmpjes worden gemaakt. Dit beeldmateriaal is
vervolgens vaak te zien op onze website/schoolkrant.
Leerlingen stellen dit zelf over het algemeen zeer op prijs en naar buiten toe geeft dit vaak een
goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze school. Naast dit alles worden bepaalde
foto’s ook gebruikt voor publicaties, o.a. het infoboekje.
Toch zouden leerlingen en/of ouders bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s of
filmpjes waarop men zelf staat of waarop eigen kinderen staan afgebeeld.
Als dat het geval is, kan dit door middel van onderstaand formulier kenbaar gemaakt worden.
Ondergetekende geeft geen toestemming om beeldmateriaal van de hieronder genoemde persoon
te gebruiken op de website/schoolkrant en in gedrukte publicaties van de Piet Hein.

---------------------------------------------------------------------------------------Naam ouder/verzorger:
Leerling:
Groep:
Eventuele toelichting:

Datum:

Vrijdag 14 oktober
Studiedag team Piet Hein
Groep 1 t/m 8: vrij

