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Mondkapjes in het Piet Mondriaangebouw 

 

Helaas is er nog lang geen einde in zicht wat betreft het coronavirus. Om de veiligheid van alle 

personeelsleden in het gebouw te waarborgen geldt vanaf a.s. maandag 26 oktober dat alle 

volwassenen bij het binnengaan van het gebouw een mondkapje opzetten. Ook in de gangen van 

de school worden mondkapjes gedragen omdat het lastig is om hier altijd 1,5 meter afstand te 

houden. In de klaslokalen en kantoren zetten personeelsleden het mondkapje af.  

 

 

Activiteiten 
Gelet op de strengere richtlijnen vanuit de overheid, houden wij op school momenteel alle geplande 

activiteiten voor de komende periode kritisch tegen het licht. Wij zullen ouders zeer binnenkort in 

een apart memo informeren over ons beleid in deze. 

 



 

 
 

Startgesprekken online 

Deze week zijn we begonnen met de eerste gespreksronde van dit schooljaar tussen ouders en 

school. In deze zogenaamde startgesprekken horen wij graag van u wat belangrijk is voor uw kind 

dit schooljaar. Vanwege de coronamaatregelen vinden de gesprekken online plaats na schooltijd 

op een aantal middagen en 1 avond (29 oktober). Wij wensen ouders en leerkrachten vruchtbare 

gesprekken toe.   

 

 

Terugblik Kinderboekenweek 



 

We kunnen terugkijken op een succesvolle Kinderboekenweek rond het thema En toen… 

De leerlingen hebben heel enthousiast gereageerd op de oproep om oude voorwerpen mee naar 

school te nemen. We hebben werkelijk van alles voorbij zien komen: oude grammafoonplaten, 

fossielen, antiek speelgoed, oude munten, een helm uit de oorlogstijd en trouwfoto’s van 

overgrootouders. Alle voorwerpen zijn uitgebreid besproken. Verder is er veel aandacht geweest 

voor boeken en lezen en is er volop voorgelezen, o.a. door de leerlingen van de groepen 8.  

 

 

 

Uitslag MR verkiezingen 

De week voor de herfstvakantie zijn er verkiezingen gehouden onder de ouders voor twee nieuwe 

leden in de oudergeleding van de MR. Hieruit zijn gekozen Annelies Hillenga en Jaafar Tanane. Van 

de 277 gezinnen die een stem mochten uitbrengen heeft 128 (46%) dit gedaan. De MR heet de 

nieuwe leden van harte welkom.  

In de vergadering van 6 oktober heeft voorzitter Sjef Bartels afscheid genomen. Het voorzitterschap 

wordt overgenomen door Frank Koelemeijer. In de MR vergadering van december zal Jup van ‘t 

Veld afscheid nemen. Wij bedanken Sjef en Jup voor hun inzet voor de MR en hun betrokkenheid 

bij de school gedurende vele jaren.  

 

 

 

Leerlingenraad 

Na een spannende verkiezingsstrijd zijn er nieuwe leden voor de leerlingenraad 2020-2021 gekozen. 

Uit iedere groep 6 t/m 8 is een afgevaardigde gekozen. De nieuwe leerlingenraad is inmiddels al 

twee keer bij elkaar geweest onder leiding van leerkracht Myrthe Kok. De leerlingen bespreken met 

elkaar allerlei zaken rond school en brengen ideeën in om het nog leuker en/of beter te maken op 

de Piet Mondriaanschool.  

 



 

 

Hergebruik van onze oude schoolmaterialen 

 

Zoals u weet, zijn wij dit schooljaar overgaan op een nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. 

Onze oude methode Alles Telt, bestaande uit leerboeken, antwoordenboekjes en handleidingen 

(totaal 21 verhuisdozen) hebben wij gedoneerd aan Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao. 

Dit in de overtuiging dat deze stichting daar een uitstekende bestemming voor heeft.  

Dit schooljaar hebben we ook prachtige nieuwe e-touchborden gekregen. Onze ‘oude’ digiborden 

hebben via onze toeleverancier een goede bestemming gevonden in scholen in Oost-Europa. 

 

 

 
Zet je licht aan!  

Zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in. Een goed moment om de fietsverlichting te 

controleren en uw kind er op te attenderen het licht aan te doen. Wist u dat de kans op een 

aanrijding met 20 procent afneemt bij juiste fietsverlichting?  
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Ons e-mailadres is: 

directie@obspietmondriaan.nl 
 

 


