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Bijzondere laatste week 

  

 

De laatste week voor de kerstvakantie is vanwege de plotselinge lockdown anders verlopen dan we van 
te voren hadden gepland. Op maandag bleek dat de volgende dag al de laatste schooldag van 2020 zou 

zijn. Het team van obs Piet Mondriaan heeft er met elkaar de schouders onder gezet om er een fijne 
laatste schooldag voor de kinderen van te maken en zich tegelijkertijd voor te bereiden op de overgang 

naar online onderwijs en de organisatie van de noodopvang vanaf woensdag.  

We zijn blij dat het gelukt is om snel te schakelen dankzij het draaiboek dat klaar lag en we realiseren ons 
ook dat het voor iedereen weer even wennen is. Voor de kinderen, voor u als ouder en ook voor ons. 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we tot maandag 18 januari gesloten blijven en online onderwijs 
verzorgen. Als dit in tussentijd verandert zullen wij u uiteraard hierover berichten. Zodra we weer open 

mogen, plannen we een gezellige Nieuwjaarslunch voor de kinderen om een goede start van 2021 te 
maken. Een jaar waarin het coronavirus hopelijk een minder prominente rol gaat spelen.  

Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021.  

 

Goede doel: voedselbank 

Actie voor het Goede Doel succes 

 

 
 

Ook dit jaar hebben wij de voedselbank in De Ronde Venen ondersteund en u en uw kinderen 



 

hebben daar geweldig bij geholpen. Vele kratten werden met houdbare levensmiddelen gevuld en 

alles is dinsdag 15 december vlak voor de lockdown door de vrijwilligers van de voedselbank 

opgehaald. 

 

 

 

 

Charlie voorleeskampioen van de Piet Mondriaan 

Charlie Benninga uit groep 7B heeft de voorleeswedstrijd gewonnen en gaat onze school in de 

regio vertegenwoordigen voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Het was een spannende strijd 

tussen vier leerlingen uit de groepen 7 en 8 die allemaal hun uiterste best deden om zo goed 

mogelijk voor te lezen. Een onafhankelijk jurylid heeft de voorlees kanjers online beoordeeld en 

Charlie als winnaar aangewezen, vanwege haar mooie articulatie, goede stemgebruik en 

tempowisselingen waardoor ze de luisteraar helemaal in het verhaal trekt.  We wensen Charlie heel 

veel succes.   

  



 

 

Een trotse Charlie met oorkonde 

 

 

Ouderbetrokkenheid in tijden van corona 

 
Vanwege het coronavirus en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen kunt u als ouder al maanden 

niet meer in school komen. Wij doen ons best om zo goed mogelijk in contact met u te blijven, ook 

al kan dit niet of nauwelijks fysiek. Samenwerking tussen ouders en school is essentieel. Heeft u 

ideeën over hoe wij de samenwerking en ouderbetrokkenheid in tijden van corona nog verder 

kunnen verbeteren? Laat het ons weten via directie@obspietmondriaan.nl of telefonisch. 
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Komst en vertrek van leden MR 

Deze maand eindigt de zittingstermijn van Jup ‘t Veld en zal Jaafar Tanane toetreden tot de MR. Wij 

heten Jaafar van harte welkom en bedanken Jup voor zijn inzet voor de MR en zijn betrokkenheid 

bij de school gedurende vele jaren.   

  

Hieronder een bericht van Jup. 

Afscheid van de medezeggenschapsraad 

  

Na drie jaar in de medezeggenschapsraad heb ik het stokje mogen overdragen aan Jaafar Tanane. 

Ik kijk met plezier terug op een periode van constructieve samenwerking met directie en bestuur.  

 

Hoogtepunten waren onder meer de ouderbetrokkenheid enquête van eind 2017, het behalen van 

het predicaat 'Goede School' in 2019, en de ouder/leerling-enquête over het onderwijs op afstand 

tijdens de 'lockdown'. En we hadden goede discussies over onderwerpen als Schoolgids, 

Kleutergids, ICT-beleid, begroting en meerjarenplan, privacyreglement, het Amsterdamse 

toelatingsbeleid voor het VO (met de MR-en van de andere basisscholen) en natuurlijk de manier 

waarop de school om moest gaan met de Covid-epidemie. 

Ik raad iedere ouder met hart voor onze mooie school aan om zich in de toekomst kandidaat te 

stellen voor deze rol. Voor nu wens ik de medezeggenschapsraad veel succes! 

Jup van 't Veld 

vader van Hanna (8B) en Fenna (6A) 

 

 

Plastic vrije dag nog even uitgesteld 

 



 

 
 

Op initiatief van de leerlingenraad zou dinsdag 5 januari 2021 een plasticvrije dag georganiseerd 

worden. Vanwege de schoolsluiting zal deze dag op een later moment in het jaar plaatsvinden. 

Zodra de nieuwe datum bekend is, hoort u meer over deze dag. 

  

 

 

Nieuws van de bibliotheek  

 

Bibliotheek dicht, AfhaalBieb open 

En toen was het weer stil in de Bibliotheek. Al onze vestigingen zijn helaas gesloten tot en met 19 

januari. Gelukkig kun je blijven lezen met onze AfhaalBieb en met de online Bibliotheek.  

De AfhaalBieb werkt hetzelfde als in november. Je kunt via de catalogus boeken reserveren zoals je 

gewend bent. Je krijgt automatisch bericht als de boeken binnen zijn. Wij zetten de boeken op je 

pas en leggen ze klaar bij de ingang van de Bibliotheek. Je kunt de boeken afhalen tijdens de 

aangepaste openingstijden.  
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