
  

 

 

 

De eerste schoolweek 

 

De eerste schoolweek zit er alweer op en gelukkig was het wat koeler dan in de voorgaande 

periode.  

Het is fijn om alle kinderen na de vakantie weer op school te zien. Wij constateren dat het halen 

en brengen in de ochtend en middag prima verloopt en dat de noodzakelijke corona 

maatregelen door iedereen serieus genomen worden. Ook deze week staan de leerkrachten van 

de groepen 4 t/m 8 om toerbeurt in de ochtend op het plein zodat u even kort kunt kennismaken 

(maandag groep 4, dinsdag groep 7, woensdag groep 8, donderdag groep 6 en vrijdag groep 5). 

 

Ontruiming 



 

Afgelopen vrijdagmiddag ging rond 16:15 uur het brandalarm af. Daarop is direct het gebouw 

ontruimd en de brandweer gebeld. Alle kinderen van het kinderdagverblijf en de BSO werden 

opgevangen op het schoolplein en na enige tijd opgehaald door de ouders. 

Het bleek te gaan om rookontwikkeling in het kinderdagverblijf op de begane grond, 

veroorzaakt door een gesmolten condensator. Het kinderdagverblijf is uiteraard grondig 

gelucht en schoongemaakt en er zijn vervolgstappen met de installateur afgesproken. 

 

 

Nieuwe rekenmethode groep 3 t/m 8 

In de vakantie werden de materialen van onze nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 

afgeleverd op school. Na het uitpakken van alle dozen, is het team op de startvergadering van 

14 augustus direct aan de slag gegaan met het gezamenlijk voorbereiden van de eerste 

rekenlessen en het bekijken van een webinar. Zowel de leerkrachten als de leerlingen moeten 

even wennen aan de nieuwe methode maar de eerste geluiden zijn positief. 

 

 

E-touch borden 

In de vakantie zijn ook de nieuwe e-touch borden geïnstalleerd. Alle leerkrachten hebben voor de 

start van het schooljaar een training gevolgd om de vele mogelijkheden van deze borden zo goed 

mogelijk te kunnen benutten. 



 

 

Informatieavonden  

De informatieavonden gaan vanwege het coronavirus in de huidige vorm niet door. In plaats 

daarvan zullen de leerkrachten een videopresentatie maken en de link met u delen. De groepen 

7 en 8 zetten hun presentatie op maandag 31 augustus online, de groepen 1-2 en de groepen 6 

op dinsdag 1 september en de groepen 3, 4 en 5 op woensdag 2 september. Vanaf de dag van 

plaatsing heeft u een week de tijd om de presentatie(s) te bekijken. Als u naar aanleiding van de 

presentatie nog vragen heeft, kunt u die via de mail aan de leerkracht(en) stellen. 

  

 

MR lid gezocht 

In verband met het aanstaande vertrek van Sjef Bartels uit de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad (MR), zal er binnenkort een plek vrijkomen in de MR. 

Daarom is de MR op zoek naar een nieuw ouderlid om de oudergeleding te komen versterken. 

De MR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders en denkt mee over het best mogelijke onderwijs 

en het sociaal pedagogisch klimaat voor alle kinderen van onze school. 

Ook denken wij mee over een gezond en stimulerend werkklimaat voor leerkrachten. 

We vergaderen 5 à 6 keer per jaar. 

Bent u als ouder / verzorger geïnteresseerd in deelname aan de MR en wilt u graag meedenken 

over schoolbeleid? Dan kunt u zich aanmelden via medezeggenschapsraad@obspietmondriaan.nl. 

Ook voor het opvragen van meer informatie kunt u dit mailadres gebruiken. 
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Indien meerdere ouders zich aanmelden als kandidaat, zullen er verkiezingen georganiseerd 

worden. Hierbij zullen de kandidaten zich voorstellen via een kort tekstje, waarna ouders hun 

stem kunnen uitbrengen op de verschillende kandidaten. 

Met vriendelijke groeten, 

De Medezeggenschapsraad 

Loes Kremers, Nienke Overdijkink,Judith Rikers, Barbara van der Lans (teamgeleding) 

Sjef Bartels, Jup van ‘t Veld, Jochem Kroezen, Frank Koelemij (oudergeleding) 

 

 

Lichtjes in Abcoude 

Omdat de Abcouder feestweek dit jaar niet doorgaat, wil het organisatiecomité toch iets leuks 

doen voor de kinderen van de groepen 1 en 2. De kinderen krijgen maandag of dinsdag 

allemaal een lampion mee naar huis die ze op dinsdagavond, als gewoonlijk de lampionnen 

optocht zou zijn, in de tuin of achter het raam kunnen zetten. De lampionnen zijn compleet met 

batterijen en vooraf getest. 

  

 

Bericht van de Abcouder Harmonie 

Beste kinderen en ouders, 

Wat toch spijtig dat de feestweek dit jaar niet door kan gaan! 

Daarom heeft de drumband van de Abcouder harmonie gedacht het dorp te verrassen met een 



 

rondgang. 

Deze rondgang zal zijn op dinsdagavond 25 augustus a.s.. 

We vinden het super leuk om weer muziek te maken en iedereen te verrassen! 

Groetjes, leden van de drumband van de Koninklijke onderscheiden Abcouder harmonie. 

  

 


