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Herfst op de Piet Mondriaan 
Het is voor u als ouder bijzonder dat u dagelijks uw kind(eren) naar school brengt, maar zelf niet 

meer in de school kunt kijken. Wij realiseren ons dat goed en de leerkrachten proberen u via de 

Klasbord App regelmatig een indruk te geven van wat er gebeurt in de klassen, door foto’s of 

filmpjes te delen zodat u op de hoogte blijft.  

Nu het Talent Circuit tijdelijk on hold is gezet en ook de Boogie Woogie geen doorgang vindt, laten 

we de leerlingen op andere wijze creatief bezig zijn. Er wordt nog steeds volop getekend en 

geknutseld en sommige groepen verzinnen een alternatieve toneelmiddag in de eigen klas. Ook 

hebben onze leerlingen tekeningen en knutsels gemaakt voor het zorgpersoneel in het AMC. Hier 

de link naar een videoimpressie. 

  

https://www.obspietmondriaan.nl/video-2/


 

 
Een nieuwe versie van het aloude leesplankje gemaakt door leerlingen uit groep 3. 

  

 

 

 

Reminder: maandag 16 november studiedag 
Komende maandag 16 november zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag voor het team. Op 

deze dag, die vanwege de corona maatregelen geheel online zal zijn, verdiepen de teamleden zich 

verder in het expliciete directe instructie (edi) model, maken we groepsplannen voor gedrag en 

analyseren we de resultaten van de eerste methodetoetsen van onze nieuwe rekenmethode Wereld 

in Getallen.  

 



 

 
  

Zelf controleren op hoofdluis 

De luizencontroles in school zijn komen te vervallen vanwege de corona maatregelen maar de 

luizen trekken zich daar natuurlijk niets van aan. Wij verzoeken u dan ook om uw kind zelf 

regelmatig op hoofdluis te controleren. Dit om te voorkomen dat we een luizenplaag in school 

krijgen. Meer informatie over hoe te controleren vindt u op https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-

en-behandelen 

 

 

Week van de Mediawijsheid 

 

  

Naast onze reguliere lessen Mediawijsheid, die wij het hele jaar door geven, doen wij deze en 

volgende week mee aan de Week van de Mediawijsheid. Het thema is dit jaar Digitale Balans. Kun jij 

een balans vinden in het gebruik van digitale middelen? Behalve dat we les geven over 

verantwoord mediagebruik, verzinnen de leerlingen ook een challenge voor de klas, bv. dat 

iedereen 10 dagen lang zijn/haar schermtijd bijhoudt. Dit leidt tot interessante discussies in de 

groepen en een verhoogd bewustzijn t.a.v. het gebruik van digitale middelen.  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


 

 
  

Aanmelden jongere kind(eren)                                    

Om ons aannamebeleid goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk om ruim van te voren te weten 

hoeveel nieuwe kleuters er jaarlijks zullen instromen. Heeft uw kind nog een jonger broertje of 

zusje, dat binnen nu en 2 jaar ook naar de Piet Mondriaan zal komen, wilt u dan nagaan of u ook 

voor hem/haar een aanmeldingsformulier heeft ingevuld?  Als u dit nog niet gedaan heeft, dan 

graag spoedig contact opnemen met school via sylvia@obspietmondriaan.nl. Er zal dan een 

aanmeldingsformulier naar u toegestuurd worden.   

 

 

 

Nieuws van Cultuurhuis Abcoude 
Geef je nu op voor het interscolaire popkoor of de interscolaire schoolband! 

Heb je muziekles in een bepaald instrument en zou je graag vaker samen willen spelen? Geef je 

dan op voor bandlessen. Je kunt je als groep (bijv. schoolband) opgeven en als individu. Hou je 

van zingen en lijkt het je leuk dit samen met een groep anderen te doen, geef je dan op voor het 

popkoor! 

Samen spelen en samen zingen is het leukste wat er is. En samen optreden is helemaal fantastisch. 

Daarom zijn optredens in het dorp, op school, etc. onderdeel van het jaarprogramma! 

Vanaf groep 5 tot en met 8. Meer informatie of aanmelden? 

info@cultuurhuisabcoude.nl, Locatie: Piet Mondriaan Gebouw, Cultuurhuis Zalen, Abcoude.  
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