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Belangrijke data 
 

22 september  1e keer Hienk kleutergym 

25 september  MR vergadering  

26 september  Studiedag – alle kinderen vrij 

27 september  Kinderpostzegels groep 7 en 8  

2 oktober  Oudergesprekken tussen 14.30 -17.00 uur  

4 oktober  Oudergesprekken tussen 14.30 en 20.00 uur  

4 oktober  Opening kinderboekenweek  

5 oktober  Staking – alle kinderen vrij!  

12 oktober  Boekenmarkt 14.00 – 14.30 uur  

12 oktober  Afsluiting kinderboekenweek  

13 oktober  Studiedag –alle kinderen vrij 

16 t/m 20 okt  Herfstvakantie  

23 oktober  1e dag na de herfstvakantie  

27 oktober  Afsluiting project water  

 

 

Inschrijven oudergesprekken  
Op maandag 2 oktober en woensdag 4 oktober (i.p.v. donderdag 5 oktober) zijn de 10-minutengesprekken voor de 

ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 8.  

Het inschrijven voor deze gesprekken gaat net als vorig jaar digitaal via schoolgesprek:  https://app.schoolgesprek.nl.  

Door gebruik te maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de 10 – 

minutengesprekken.   

 

- Ouders met 3 of meer kinderen kunnen zich vanaf donderdag 21 september inschrijven (anders kunnen zij zich 

bijna niet inplannen).   

- Ouders met 1 of 2 kinderen kunnen zich vanaf maandag 25 september t/m vrijdag 29 september digitaal 

inschrijven.  

 

https://app.schoolgesprek.nl/
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Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?   

 

  • Ga naar:  https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=353141   (U kunt de link kopiëren en plakken en in de 

browser).  

  • Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne).  

  • Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor de postcode van het huisadres van het kind.  

  • Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe minder vrije momenten 

beschikbaar zijn). Wilt u bij het      plannen van meerdere gesprekken, er minimaal 10 minuten tussen laten?  

  • Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht.  

  • Het inschrijven kan tot vrijdag 29 september 12.00 uur.  

 

Oortjes  
De kinderen werken op school regelmatig achter de computer. Dit schooljaar gaat groep 1 

t/m 3 een koptelefoon gebruiken als zij achter de computer werken. Groep 4 t/m 8 willen 

we ‘oortjes’ hiervoor laten gebruiken. De bedoeling is dat ieder kind een eigen paar oortjes 

krijgt om te gebruiken.  

We vragen u om uw kind een paar oortjes mee te geven naar school. Mocht u thuis een 

paar oortjes extra over hebben, dan kunnen wij deze goed gebruiken. Deze kunt u inleveren 

bij Krijn van Dijk. Alvast heel hartelijk bedankt!  

 

 
 
Boekenmarkt 
Ook dit jaar is er tijdens de Kinderboekenweek weer een boekenmarkt. Kinderen kunnen een tafel gebruiken en daar 

hun eigen boeken verkopen. De boekenmarkt vindt plaats op donderdag 12 oktober om 14.00 uur. De kinderen 

kunnen zich bij de eigen leerkracht opgeven.  

Hopelijk tot dan en intussen lekker blijven lezen!  

 

 

 

 

Voorlezen kinderboekenweek  
Beste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, 

Vanaf woensdag 4 oktober starten we weer met de kinderenboekenweek. De Kinderenboekenweek is van 4 t/m 12 

oktober en heeft als thema gruwelijk eng. We zouden het leuk vinden als u komt voorlezen in de klas van uw kind of 

kleinkind. U kunt zich opgeven bij de eigen leerkracht. U kunt dan met de desbetreffende leerkracht een tijd en 

datum afspreken. 

Veel leesplezier in de Kinderboekenweek! 
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Bedankt  
Op woensdag 13 september mocht ik mijn 40-jarig jubileum vieren.   

’s Morgens was er een leuke ontvangst op de Meeuwenberg in Driel met 

liedjes, heel veel bloemen, tekeningen en een cadeau. 

’s Middags  was er een receptie op de Hien met collega’s, oud-collega’s en 

familie. En dat was erg gezellig, eigenlijk ook een soort reünie. Heerlijke 

hapjes en drankjes, een liedje en een filmpje, kortom een heel leuke sfeer. 

Vrijdag in groep 6 werd ik nogmaals verrast door de ouders en kinderen. En 

ook op de startavond kreeg ik felicitaties en attenties. Superleuk allemaal. 

Iedereen, kinderen, ouders en collega’s, allemaal heel erg bedankt voor het 

organiseren van het jubileum. Onvergetelijk. 

Beppie van Kranenburg     

 

 
Hiep Hiep Hoera!  
23 sep    Freddy Richardson       10 jaar  

23 sep      Mees Wouters           6 jaar 

24 sep     Yaell Schoobaar          7 jaar  

25 sep   Lilly van Deyzen         4 jaar  

 1 okt   Wessel van de Berg         6 jaar  

 4 okt    Boris van Ingen          5 jaar  

 6 okt    Hanibal Tesfamehret Ghebre      6 jaar  

 

 
Jumbo spaaractie 

Van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 21 november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten in onze regio gespaard 

worden voor spelmateriaal  voor onze school! Er kan gespaard worden voor spel- en leermaterialen van verschillende 

leveranciers. Deelname aan deze actie is kosteloos.  

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een code. Op 

de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u eenvoudig de punten toewijzen aan onze school.  

Hoe meer punten er voor de Hien worden verzameld, hoe meer we kunnen besteden aan spel- en leermaterialen.  

Aan het einde van de actie wordt we het beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende scholen in de regio op 

basis van het aantal ontvangen schoolpunten. Iedere school krijgt vervolgens een cheque uitgereikt waarmee 

aankopen kunnen worden gedaan. 

  

http://jumbosparenvoorjeschool.nl/

