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Corona 

Het virus houdt ons nog steeds in de greep en verkouden kinderen en leerkrachten zijn aan de orde 

van de dag. Gelukkig heeft het kabinet besloten dat onderwijsgevend personeel met ingang van 

a.s. vrijdag met voorrang getest kan worden, waardoor leerkrachten niet onnodig lang thuis hoeven 

te zitten in afwachting van de testuitslag.  

Ook voor u als ouder kan het lastig zijn als uw kind vanwege verkoudheid thuis moet blijven. Toch 

vragen wij alle ouders om zich goed aan deze afspraak te houden. Twijfelt u of uw kind ‘s ochtends 

naar school kan komen, belt u dan om te overleggen met de directie. 

  

Terugblik Studiedag 



 

Woensdag 9 september waren alle leerlingen vrij en heeft het team hard gewerkt aan 

onderwijsontwikkeling. Er is o.a. veel tijd besteed aan het gezamenlijk voorbereiden van 

rekenlessen uit onze nieuwe methode Wereld in Getallen. We hebben onze leerresultaten 

bestudeerd, ons verdiept in leesbevordering en verrijkingsmaterialen bekeken voor kleuters met 

een ontwikkelingsvoorsprong. 

 

 

Talentcircuit 

Vrijdag 18 september a.s. starten we weer met het Talentcircuit. Vier vrijdagmiddagen achter elkaar 

is er dan een groepsdoorbroken programma met workshops waarin alle leerlingen hun talenten 

kunnen ontdekken. Zo kunnen ze o.a. werken met techniek, sieraden maken, knutselen en tekenen, 

leren drummen, de Rubikskubus proberen op te lossen, dansen of zwerfafval helpen opruimen 

onder het motto Abcoude Schoon. 

Vanwege het coronavirus moeten we het deze keer helaas zonder ouderhulp en/of hulp van opa’s 

en oma’s stellen, maar dat mag de pret zeker niet drukken. We wensen alle kinderen en de 

leerkrachten veel plezier! 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 

In het kader van de AVG wetgeving, heeft u in het verleden een toestemmingsformulier over het 

gebruik van beeldmateriaal ingevuld. Wij attenderen u erop dat u altijd kunt terugkomen op de door 



 

u wel of niet gegeven toestemming. Dit kan door een mailtje te sturen 

naar sylvia@obspietmondriaan.nl. Wij sturen u dan een nieuw formulier Toestemming gebruik 

beeldmateriaal toe. 

Weet u niet precies meer waar u wel/niet toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u een uitdraai 

uit ons administratiesysteem opvragen via sylvia@obspietmondriaan.nl 

 

 
Week tegen Pesten 

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 september doen wij - net als vorig schooljaar - weer mee aan de 

Week tegen Pesten. In deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige 

school centraal. Dit jaar is het motto van de week: ‘Samen aan zet!’ Gedurende deze week geven 

wij extra lessen om pesten tegen te gaan en een fijne sfeer in de klas en de school te creëren.  

 

 

Kinderboekenweek 2020 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd! Van 30 september tot 9 oktober 

werken we op school aan het thema ‘En toen..’ We lezen verhalen over ridders, dino’s, oma’s of 

verplaatsen ons in de tijd van de oorlog.  

We vragen de kinderen in de week voordat de Kinderboekenweek start, een voorwerp mee te 

nemen naar de klas dat te maken heeft met vroeger. Dit kan van alles zijn; oude munten, een plaat, 

een oud boek, kleding, een ridder van playmobiel of ander speelgoed, noem maar op. Deze 

voorwerpen hebben we nodig voor onze openingsactiviteit op woensdag 30 september.  

Op vrijdag 9 oktober sluiten we de week af en mogen de kinderen verkleed komen in het thema 

‘En toen..’  
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Herhaalde oproep:  penningmeester ouderraad gezocht 

De ouderraad organiseert in overleg met school evenementen voor leerlingen en ouders van obs 

Piet Mondriaan. Dit schooljaar is de ouderraad op zoek naar een penningmeester. Heeft u een 

financieel talent en lijkt het u leuk om dat in te zetten voor de ouderraad? Meld u dan aan 

via ouderraad@obspietmondriaan.nl  

 

 
Hulpouders voor de bieb gezocht  

Wij zijn op zoek naar ouders die af en toe willen helpen in de bibliotheek. Om de week gaan alle 

kinderen met hun leerkracht en klasgenoten een nieuw leesboek lenen in de bibliotheek. Ouders 

helpen dan bij het innemen, opruimen en lenen van de boeken. Wij zoeken nog ouders die dit 2 tot 

4 keer over het schooljaar verdeeld op maandagochtend kunnen doen. Lijkt dit u leuk?  

 

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar mara@obspietmondriaan.nl  

Het leuke van deze klus zijn de gesprekken met de kinderen over welk boek ze nu weer zullen gaan 

kiezen. Voor de hulpouders (die de meeste kinderen niet kennen) best wel een uitdaging! De 

leescoördinator van onze school, Nienke Overdijkink, biedt daarom dit jaar een workshop aan aan 

de hulpouders die dat graag willen. De hulpouders kunnen dan samen met de leerkrachten de 

kinderen beter begeleiden bij het zoeken naar en kiezen van een passend boek.     

Bij het geven van de workshop houden we rekening met de van kracht zijnde corona maatregelen 

in de school. Hier krijgt u ter zijner tijd de nodige informatie over. 

 

Naschoolse activiteit: Engelse lessen 
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Fun Learning English is pleased to let you know that we have a few spaces in some of our after 

school English classes. Our aim is to offer a fun and relaxed environment where children can gain 

confidence and courage to speak English.  Games and fun activities are at the heart of the 

classes.   

Children are welcome to attend a Fun Learning English class at any school. 

Tuesday: 

Piet Mondriaan 14:40-15:25 group 7-8 (a few places left)  

(this class is focused more on preparing for middelbare school) 

 

Thursday: 

Paulusschool: 14:30-15:15 group 1-4 (currently full, sign up for waiting list) 

Piet Mondriaan 15:30-16:15 group 3-6  (a few places left) 

 

If you are interested in lessons for your child, but the available times don’t work for you, contact us 

and we may be able to start another class, or offer you private lessons at home. 

For more information, please visit www.FunLearningEnglish.nl or email Art 

at info@FunLearningEnglish.nl  

 
Voor ouders: Workshop Cyberpesten - 24 september in Vinkeveen 
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Kinderen groeien op met internet en social media. Hoewel dit veel voordelen kent, ontdekken 

steeds meer kinderen dat dit ook minder leuke kanten heeft. 1 op de 10 kinderen wordt namelijk wel 

eens online gepest. Kinderen sturen elkaar (vaak anoniem) vervelende berichtjes of dreigmailtjes, 

ze stelen elkaars wachtwoorden, ze versturen virussen of zetten ‘verkeerde’ foto’s en filmpjes 

online. Vooral jonge kinderen hebben vaak niet het besef welke langdurige gevolgen hun eigen 

internetgedrag kan hebben. Hoe meer persoonlijke informatie kinderen publiceren, des te 

vatbaarder zijn ze voor negatieve ervaringen op het internet. Hierin ligt een belangrijke taak voor 

ouders om je kind mediawijs te laten opgroeien. 

Tijdens deze workshop ga je met andere ouders in gesprek over cyberpesten. 

We wisselen informatie en ervaringen uit en onderzoeken samen wat de meest voorkomende 

online-gevaren zijn voor je kind en wat je ertegen kunt doen.   

Ouders voor ouders 

De avond wordt begeleid door Corrie Versluis. Zij is moeder van vier kinderen en is tevens eigenaar 

van praktijk Bezzzpecial Coaching waar zij kinderen en gezinnen begeleidt. 

Deelname en aanmelden 

De workshop vindt plaats in de week tegen het pesten op donderdagavond 24 september van 20:00-

22:00 uur in Vinkeveen. Deelname is gratis na aanmelding via de 

website: http://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-cyberpesten 
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