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Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van 2018 zijn ingegaan. En wat zijn dat leuke weken, vol
gezelligheid en feestelijke hectiek. We hebben de Sint uitgezwaaid, de school is
nu in kerstsfeer. Ondertussen zijn we flink aan het inzamelen voor de
Voedselbank – we hopen ze een record aantal volle ‘vul-mij-dozen’ te
overhandigen. Het kerstkoor is al aan het inzingen en we lopen warm voor een
knus kerstdiner op 20 december.
Pasklas
Op de eerste maanden van dit schooljaar kijken we tevreden terug: we zijn met
een fijn team op volle sterkte begonnen, alles ‘loopt’. Voor leerlingen uit de
groepen 3 en 4 die meer uitdaging nodig hebben, is de plusklas gestart. We
noemen het echter de ‘Pasklas’. Dit vinden we beter passen; het gaat immers om
passend onderwijs voor een bepaalde groep kinderen. Plus heeft in onze ogen
niet de juiste connotatie. Marja Verkruyssen (leerkracht groep 1 /2 en onze
meer- en hoogbegaafdendeskundige) leidt de Pasklas elke donderdagochtend. Op
dit moment bestaat de Pasklas uit 12 kinderen.
Ruimte voor wetenschap en techniek
Onze specialiste in wetenschap en techniek (Nikki Naarden, leerkracht groep 7)
heeft de afgelopen weken contact gelegd met instanties en deskundigen die ons
kunnen begeleiden bij onderwijs op die gebieden. Wij willen het onderwijs in de
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) tegen het licht houden en
daarin ook ruimte maken voor W&T. We hebben een sterk team met meerdere
gespecialiseerde leerkrachten (taal, rekenen, ict, k&c, het jonge kind) die
meedenken over het onderwijs op hun deskundigheidsgebied. Dat geeft veel
vertrouwen voor 2019.
Nieuwe gymdocent
We hebben een wijziging in de personele bezetting. Onze gymdocent Arthur
Heurter gaat een andere koers varen en stopt per 1 januari met lesgeven. Heel
jammer voor ons, maar uiteraard respecteren wij het besluit van Arthur. Wij
danken hem voor zijn grote inzet en de gezellige sportdagen. Gelukkig hebben we
een opvolger voor Arthur gevonden: Karlijn Dalhuijsen komt ons team
versterken. Op basis van haar ervaring en de gesprekken die wij met haar
voerden, kijken we uit naar de samenwerking.

Nog geen personeelstekort
Voor een school blijft het altijd een uitdaging om het hele jaar door op volle
sterkte te blijven als team. Tot nu toe gaat dat prima, maar mocht er een
griepgolf komen, dan wordt het een stuk lastiger. In dat geval zullen we extra
krachten moeten inhuren. Laten we duimen dat de grote griepgolf aan ons
voorbij gaat. En mocht die ons onverhoopt wel treffen, dan hopen we op uw
begrip voor de maatregelen die we dan als school moeten nemen.
De baby’s zijn er!
Het nieuwe babygeluk van de Piet Hein juffen en meesters willen we jullie niet
onthouden. De zwangere juffen en meesters hebben hun baby’s inmiddels in
goede gezondheid mogen verwelkomen. Arthur is vader geworden van Nikki,
Sebastiaan (groep 6) is vader geworden van Finn Aaron, Pauline is moeder
geworden van Hannah Daisy, Floortje is moeder geworden van Mats Fosse en
Ingmar (groep 1/2) is vader geworden van baby Elvis. We wensen de verse
ouders heel veel geluk en plezier met hun prachtige kinderen. En dan zijn we er
nog niet: Danny (groep 6) verwacht eind januari een dochter.
De Piet Hein: een ‘meesterlijke’ school

Het is opvallend hoeveel mannen wij op de Piet Hein hebben. Vandaar deze
‘meesterlijke’ foto. We zijn heel blij met onze mannen (en er staan er twee niet
op, weet u wie er ontbreken?).

Werkgroep Imago Piet Hein
De Piet Hein is een populaire school waar veel ouders nog steeds bewust voor
kiezen. Het leerlingaantal in de omgeving daalt echter alarmerend. Dat komt
mede door de hoge huizenprijzen en het grote aantal verhuizingen de afgelopen
jaren. Alle scholen in de buurt hebben hiermee te maken. Het aanbod is dan ook
groter dan de vraag.
Voor ons is het belangrijk dat we de gezonde school kunnen blijven die we nu
zijn. Daarom willen we het leerlingaantal stabiel houden. Een extra reden om
onszelf goed op de kaart te zetten.
Samen met enkele ouders van de OOCO, leden van de MR en teamleden, bezinnen
we ons op de vragen: brengen we duidelijk (genoeg) naar buiten wie we zijn, waar
we voor staan en wat we doen? Het is een interessant en inspirerend proces
waarover we op de nieuwjaarsreceptie van 17 januari ook iets zullen vertellen.
Waarom de ouderbijdrage onmisbaar is
Aan het begin van het schooljaar stuurden we u een brief waarin we vertelden
over het belang en de noodzaak van de ouderbijdrage voor bijzondere en
kunstzinnige activiteiten. Zonder dat geld kunnen we de leerlingen niet bieden
wat we ze graag willen meegeven. Kunnen we niet die dingen ondernemen
waarvoor u wellicht voor de Piet Hein koos. We verzochten u de betaling vóór 1
november rond te maken, zodat duidelijk is wat we dit schooljaar aan extra
activiteiten kunnen organiseren. Gelukkig gaf het grootste deel van de ouders
gehoor aan deze oproep, maar helaas hebben nog niet alle ouders betaald. Dit
betekent jammer genoeg dat we moeten gaan snijden in het curriculum en dat
een aantal activiteiten niet door kan gaan. Welke activiteiten we moeten
schrappen, gaan we de komende weken bepalen.
We kunnen ons voorstellen dat een aantal van u het misschien gewoon is vergeten
en de bijdrage alsnog graag betaalt. Daarom sturen we begin januari een
reminder voor de ouderbijdrage. Mocht u denken: ‘daar wacht ik niet op, ik breng
het geld meteen’, dan zou dat natuurlijk helemaal geweldig zijn. U kunt het geld
bij Astrid of Carmen brengen, aan het einde van de gang links. Alvast bedankt
voor uw moeite.
Een heerlijke kerstvakantie
Vanaf deze plek wens ik u een fijne, ontspannen kerstvakantie toe met
sprankelende feestdagen en het beste begin van het nieuwe jaar (school start
weer op dinsdag 8 januari, maandag 7 januari is een studiedag). Dat 2019 een
mooi, verrassend, creatief en leerzaam jaar mag worden.
De officiële uitnodiging volgt nog, maar noteert u vast in uw agenda: de
nieuwjaarsborrel is op donderdag 17 januari.
Voor nu: alvast proost op uw gezondheid!
Hartelijke groet,
Trix Derriks

