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Belangrijke data 
 

13 maart  Lessen van Adrie Vroon voor groep 1/2, 5, 7 en 8 

15 maart  Damtoernooi op de Bellefleur voor 8 ll van onze school  

16 maart  Zwemmen groep 3 en 4  

20 maart  Open ochtend voor nieuwe leerlingen  

21 maart  Continurooster: alle leerlingen om 14.00 uur uit!  

22 maart  Nationale boomfeestdag groep 4  

23 maart EHBO examens (’s ochtends) voor groep 7 en 8  

23 maart  Nationale schoonmaakdag groep 3 en 6  

23 maart  19.00 uur ouderavond onderwijsontwikkeling  

24 maart Gastles E-wast project groep 6 t/m 8  

29 maart  Grote rekendag  

30 maart  Kijkles zwemmen groep 3 en 4  

6 april  14.00 -15.00 uur: voorstelling voor de ouders/verzorgers van groep 2/3 

 
 

Ouderavond 23 maart 19.00 – 20.00 uur  
 
Op 23 maart is er op De Hien een ouderavond voor alle ouders en verzorgers van onze kinderen.  Op deze avond 

willen wij u informeren over de ontwikkeling van onze school. We zullen u vertellen wat onze plannen zijn wat betreft 

de visie, identiteit en onderwijsaanbod. Het programma voor deze avond is:  

Voorstellen nieuwe teamleden  

Visie 

Onze MR: Wie zijn ze en wat doen ze? 

Stand van zaken continurooster 

Werkgroepen: Taal, wereldoriëntatie, rekenen, sociaal emotioneel leren 

                Afsluiting  

 

We hopen deze avond veel ouders en verzorgers te ontmoeten.  

 

Namens het team,  

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  
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Pasen 

Op donderdag 13 april vieren wij met elkaar het Paasfeest. 

Deze dag zullen we beginnen met een ontbijt in de klas, de kinderen 

hoeven dus niet van tevoren te eten. Elk kind zorgt voor een bord, beker 

en bestek. Op de deur van de klas komt een lijst te hangen met 

verschillende soorten beleg. Iedereen schrijft zich in en zorgt dat het 

beleg op donderdag op school is. Na het ontbijt is er een viering in de 

hal voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. Tijdens de viering zullen 

wij gaan zingen en vertellen over het Paasverhaal. 

 

Voorgaande jaren was er altijd een continurooster, dit is niet het geval. Het is een normale schooldag, dus de 

kinderen zijn om 15.15 uit. 

 

 

Biddag  
Afgelopen woensdag was het biddag. In de groepen werd het verhaal 

van de vijf broden en twee vissen verteld. In het verhaal bidt Jezus om 

een zegen over de maaltijd. Achteraf was er de dankbaarheid dat alle 

mensen van de 5 broden en 2 vissen konden eten. Hier hebben we 

verder over doorgepraat. Wie bidt er thuis ook voor en/of na het eten? 

Wordt er gebeden met een gedichtje, een vast gebed of is het elke keer 

anders? Waarom bidden we voor het eten? Daarnaast hebben we 

gekeken voor welke andere dingen we kunnen bidden. Elke klas heeft in totaal 7 gebedspunten bedacht die de 

komende tijd elke dag centraal staan tijdens het gebed. Deze gebedspunten hangen ook op het prikbord in het hal 

van de school. Mooi om de verschillende gebedspunten van de kinderen te lezen. 

 

 

Hiep Hiep Hoera!  
  

16 maart  Ruben van de Voort    8 jaar  

18 maart  Sven Vermeer     6 jaar   

19 maart  Floris Jonker     8 jaar  

   Annelynn Tom Broers   5 jaar   

23 maart  Maas van Laar     6 jaar  

24 maart   Marco Kiers     7 jaar  

  Menno Vermeer     8 jaar  

25 maart  Tim van Dijkhorst     5 jaar  
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Dag…..  
Emma Stoffelen uit groep 5 gaat sinds de voorjaarsvakantie naar basisschool de Wegwijer te Elst.  

We wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe school!  

 

 

Damtoernooi  
Wat was het spannend…  

Vandaag vond het damtoernooi plaats in de groepen 5 t/m 8 o.l.v. meneer Verwoert.  

De volgende kinderen gaan door naar de volgende ronde op woensdag 15 maart:  
  

Groep 8: Stan en Imara  Groep 7: Claire en Luca  

Groep 6: Mirthe en Dinand  Groep 5: Fleur en Mike  

 
 

 

Project ziek zijn  
Bij de kleuters was er vandaag als afsluiting van het project ‘ziek zijn’ een echte verpleegkundige op bezoek.  

De kinderen kregen uitleg over wat er gebeurt als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Zuster Wendy had allerlei 

materialen meegebracht uit het ziekenhuis die bekeken mochten worden.  
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