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Belangrijke data 
 

29 maart  Grote rekendag groep 1 t/m 8  

30 maart  Kijkles zwemmen groep 3 en 4  

1 april Start stemmen project Rabobank ‘een aandeel in de Betuwe’  

3 april  Lessen van Adri Vroon voor groep 2/3, 5, 7 en 8  

5 april  Voetbaltoernooi meisjes in Ochten  

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

6 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

7 april  Praktijkexamen verkeer groep 7  

11 april  Schoolverpleegkundige Alie Veenstra op school 

12 april  Voetbaltoernooi jongens in Ochten  

13 april  Paasviering  

13 april  Zwemmen groep 3/4 

14 april  Goede Vrijdag – alle kinderen vrij  

 

 
 
Ouderavond 23 maart  
Wat fijn dat we deze avond aan u als ouders/verzorgers mochten vertellen over onze visie op onderwijs, identiteit, 

waar we mee bezig zijn en wat de plannen zijn voor de komende periode. De betrokkenheid van u bij de 

ontwikkeling van ons onderwijs aan uw kind(eren) ervaren wij als zeer prettig. Na afloop van de presentatie was er 

gelegenheid voor informeel gesprek en vragen.  

Als bijlage bij deze Hienwijzer vindt u de presentatie van gisteravond. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop 

dan gerust binnen bij één van de teamleden. 

 
 
 
Samen spelen         Samen leren   Samen leven 
 
 
 
 



2 Hienwijzer schooljaar 2016 - 2017 Editie #13 
 

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. 

 

 

Nieuwe stagiaires in de onderbouw  
Juf Joke zit in haar laatste stage en afstudeerperiode. Ze zal aanwezig zijn  in groep 1 /2 op de woensdag en 

donderdag. Juf Gabrielle  loopt stage op de maandag en dinsdag  in groep 1 /2.  

 

In groep 2/3 zijn er nu 2 stagiaires: Juf Lisanne loopt stage op de maandag en dinsdag in groep 2 /3.  

Juf Judith komt op dinsdag in groep 2 /3. 

 

We wensen jullie allemaal heel veel succes en een leerzame periode toe op De Hien!  

 

 

Welkom 
Na de voorjaarsvakantie is Yaell  overgestapt naar groep 1/2 

. 

Op de woensdagmorgen en donderdagmorgen komt Nick 

Huibers bij ons in de groep. 

Het is een stageperiode van  8 Weken. Juf Elze Bosveld  zal 

ons  deze ochtenden ondersteunen. 

 

Hartelijk  welkom Yaell en Nick in  groep 1/2 !  

We hopen op een hele fijne tijd met elkaar. 
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Hiep Hiep Hoera!  
 
28 maart   Tanja de Kramer  10 jaar   

30 maart  Hugo Appeldoorn  10 jaar   

 5 april   Rick van den Berg    9 jaar   

 5 april   Ada Kiwala    8 jaar    

 

  

 

 

Project E-Waste 
Groep 6, 7 en 8 doet dit schooljaar mee met het project E-Waste. Vandaag kregen de 

kinderen een gastles waarin werd uitgelegd wat E-Waste (elektronisch afval) is, 

waarom je dat dient te scheiden en in te zamelen. De komende weken gaan de 

kinderen als een team elektronisch afval inzamelen en scheiden. De school krijgt 

daarvoor bestemde bakken. Dat kan tot 20 april. Hoe meer elektronisch afval we 

inzamelen, des te groter de kans is dat we een reisje naar NEMO winnen! Dus….als u 

elektronisch afval heeft, dan hebben wij daar een mooi plekje voor!  

 

 

Voorstelling van groep2/3 
Donderdagmiddag 6 april is de voorstelling van groep 2/3. 

Dit doen we naar aanleiding van kern 8 uit onze taalmethode. 

In dit verhaal bedenkt koning Krullebol hoe hij zijn verjaardag zal vieren. Na veel ideeën wordt het een voorstelling in 

een theater. Alle gasten mogen op het podium iets leuks laten zien: De fietsenmaker loopt op zijn handen, de slager 

jongleert met gehaktballen, de juf leest voor en er worden mopjes verteld. 

De kinderen van onze klas hebben leuke acts bedacht die ze op het podium in de hal aan u willen laten zien.  

We hopen dat u erbij kan zijn. Het aantal stoelen is beperkt, graag niet meer dan 3 personen per kind. 

U krijgt nog een zelf gemaakte uitnodiging voor de voorstelling. Het begint om 14.00 uur en het duurt een uurtje. 

Hopelijk tot dan!  

 

Voetbaltoernooi groep 7 en 8. 
Het is bijna zover. Op woensdag 5 april 2017 gaan onze meiden flink scoren 

op het voetbalveld te IJzendoorn. (Ochten) De meiden worden om 12:45 uur 

daar verwacht zodat ze de eerste wedstrijd van 13:00 uur kunnen gaan 

spelen.  De jongens laten hun voetbaltalent op 12 april 2017 zien en zij 

worden daar om 13:00 uur verwacht zodat zij de eerste wedstrijd om 13:45 

uur kunnen gaan spelen.  
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Het wedstrijdoverzicht zal gemaild worden naar de ouders van kinderen die meedoen. Het is natuurlijk altijd leuk als 

er vanaf de lijn flink aangemoedigd wordt.  

Het vertrekpunt is vanaf school.  De jongens en de meiden die meedoen aan het toernooi, moeten deze dag een 

lunchpakket meenemen zodat zij voor vertrek op school kunnen eten. Het is ook handig om flesjes of bidons mee te 

nemen, zodat deze gevuld kunnen worden met water of aanmaaklimonade. Bij dit voetbalveld is er ook een kantine, 

daar kunnen lekkere tussendoortjes gekocht worden, let wel op, de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld 

en persoonlijke bezittingen (mobiel). Natuurlijk krijgen de kinderen ook wat lekkers van school. 

Wanneer er nog aanvullingen zijn, dan krijgt u deze informatie via de mail. 

 

 

 

Oproep koningsspelen 2017!  
 

Op vrijdag 21 april 2017 doen wij mee aan de koningsspelen 2017. Er is door de OC 

al ontzettend hard gewerkt. Om de koningsspelen succesvol te laten verlopen, 

hebben wij enthousiaste hulpouders nodig.  

Voor in de ochtend zijn wij op zoek naar: 

 Ouders voor groep 1/2, graag opgeven bij de desbetreffende leerkracht.  

 Drie ouders voor het begeleiden bij verschillende onderdelen voor de groepen 3 /4. 

 Vier ouders bij het ondersteunen van de clinics die gegeven gaan worden, voor de groepen 5 t/m 8. 

Voor de middag zoeken wij voor groep 5 t/m 8: 

 5 ouders het liefst met BHV of EHBO diploma.  

Bent u sportief aangelegd en heeft u tijd, meldt u zich dan nu aan bij de leerkracht van uw kind. 

Wilt u niet begeleiden bij een onderdeel maar wel als EHBO’er of BHV’er ondersteunen dan horen wij dit ook graag. 

Verder informatie over deze dag volgt nog. 

 

Een sportieve groet, 

Namens de sportcommissie 

 

 

Boomfeestdag 
Op woensdag 22 maart 2017 was het Nationale boomfeestdag. Groep 4 

was daarbij aanwezig. Samen met Bas uit groep 7, Fleur groep 5 en Lotte 

groep 2/3 omdat (opa) Kees Timmer en burgemeester Kees Veerhoek 

afscheid namen en een boom mochten planten. 

Vanaf half 10 konden we verschillende activiteiten doen die door de NME 

waren klaar gezet. 

Zoals het maken van een schorsafdruk, jaarringen tellen, estafette met 

appels, kriebelbeestjes zoeken, memory met spulletjes uit de natuur enz. 
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Na deze activiteiten werden er verschillende bomen geplant aan 

de Oranjelaan waarbij de kinderen mochten helpen. Het was een 

geslaagde ochtend! Van de gemeente Neder-Betuwe kregen de 

kinderen nog een aandenken aan deze mooie ochtend. 

 

 


