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Belangrijke data 
 

11 april Schoolverpleegkundige Alie Veenstra op school 

11 april  Voetbaltoernooi jongens in Ochten  

13 april  Paasontbijt en Paasviering  

13 april  Zwemmen groep 3/4 

14 april  Goede Vrijdag – alle kinderen vrij  

17 april  2e Paasdag – alle kinderen vrij  

18 t/m 20 april  Cito eindtoets groep 8  

21 april  Koningsspelen  

  

24 april t/m 5 mei Meivakantie – alle kinderen vrij  

  

8 mei  1e dag na de meivakantie  

17 mei  Bankbattle –groep 8  

 

 
Welkom  
We heten Luam en Hannibal van harte welkom bij ons op school.  

Afgelopen woensdag zijn zij gestart: Luam in groep 2/3 en Hannibal in groep 1/2. We wensen hen veel plezier en 

succes bij ons op De Hien.  

 

 

CITO EINDTOETS 

Groep 8 is al druk in voorbereiding voor de Cito Eindtoets. Deze 

vindt plaats op dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april 2017. 

Op donderdag 20 april gaat groep 8 eerst gezamenlijk lunchen 

en stappen dan op de fiets richting Zetten om daar deze 

intensieve week ontspannen af te sluiten. Wij zijn op tijd weer 

terug zodat de leerlingen van groep 8 gewoon om 15:15 uur 

naar huis toe kunnen.  

                            Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes! 
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Gymlessen op 13 en 20 april 2017  
Donderdag 13 april 2017 hebben de groepen 1 t/m 8 paasviering. Deze feestelijke dag begint om 8:30 uur met een 

lekker ontbijt in de klas, gevolgd door een gezamenlijke paasviering in de hal. Dit betekent dat de groepen 6 t/m 8 

niet gaan gymmen.  

Donderdag 20 april heeft groep 8 de Cito eindtoets en zullen de groep 6 t/m 8 niet gaan gymmen. De volgende dag 

worden deze gemiste gymuurtjes de gehele dag ingehaald tijdens de sportactiviteiten van de Koningsspelen. 

 

 

 

 

Voetbaltoernooi groep 7 en 8 
Het is bijna zover. 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.  

 

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 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. 

 

 

Koningsspelen 2017 
Oproep ouders Koningsspelen 21 april 2017:  

 

    Over twee weken is het zover! Dan doen wij met de hele school mee aan de 

koningsspelen. We hebben al een aantal enthousiaste ouders die zich hebben 

opgegeven, maar we komen nog een paar ouders tekort. Vandaar deze reminder 

om u alsnog op te geven voor deze sportieve dag! 

                Wij horen graag van u! 

Namens de sportcommissie, 

s.valckx@cnbdehien.nl 
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     Hiep Hiep Hoera!  

  

14 april   Sophie Valkenier    12 jaar  

19 april    Niek van de Weerdhof    11 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemmen!  
Bij het fonds van de Rabobank 'een aandeel in de Betuwe' 

heeft onze school een aanvraag ingediend om het 

schoolplein van een nieuw speeltoestel te voorzien.  

 

Bent u lid van Rabobank West Betuwe?  

Geef ons uw stem van 1 tot en met 30 april 2017 op: 

rabowestbetuweleden.nl 

Rabobankleden krijgen per e-mail een persoonlijke 

uitnodiging om te stemmen en mogen twee stemmen 

uitbrengen. 

De categorie waarin onze school mee doet is 

‘Maatschappelijk’.  

Hoe meer stemmen een project ontvangt, des te hoger de 

bijdrage voor ons schoolplein wordt. 

 

Alvast heel hartelijk bedankt namens alle kinderen van De 

Hien! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/www.dehien.nl/photos/a.528850880656194.1073741826.528850837322865/657849221089692/?type=3
https://www.facebook.com/www.dehien.nl/photos/a.528850880656194.1073741826.528850837322865/657849221089692/?type=3
https://www.facebook.com/www.dehien.nl/photos/a.528850880656194.1073741826.528850837322865/657849221089692/?type=3
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Vakantierooster 2017/2018  
Voor alle vroege vogels die hun vakantie alvast willen boeken, hier alvast het vakantierooster voor komend schooljaar:  

 

Herfstvakantie:    16 oktober t/m 20 oktober 2017  

Kerstvakantie:   25 december 2017 t/m 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie:  12 februari t/m 16 februari 2018  

Goede Vrijdag:   30 maart 2018  

2e Paasdag:   2 april 2018  

Koningsdag:   27 april 2018  

Meivakantie:   30 april t/m 11 mei 2018 

2e Pinksterdag:   21 mei 2018 

Zomervakantie:   9 juli t/m 17 augustus 2018  

 

 

Hien Vlog 
Enzo Knol, Stuk TV, Dylan Haegens…..noem ze maar op. Stuk voor stuk bekende vloggers 

met hun eigen YouTube kanaal en duizenden volgers. In dit illustere rijtje komt nog een 

vlogger bij. Tim uit groep 6 gaat vloggen voor de Hien! Bij bijzondere activiteiten trekt hij er 

met zijn camera op uit om een VLOG (video logboek) bij te houden. Deze filmpjes worden 

gedeeld op onze Facebookpagina. Wij willen u d.m.v. de vlog een inkijkje geven in het 

reilen en zeilen op De Hien! 

Als u liever niet wilt dat uw kind wordt gefilmd, wilt u dat dan voor woensdag 12 april 

doorgeven aan Evelien Buis, e.buis@cnbdehien.nl 

 

 
EHBO lessen en examen  
Ik ben Colin en heb mee gedaan aan EHBO. Ik vond het heel leuk om het te doen en heb er heel veel van geleerd. Ik 

heb geleerd hoe ik verbanden aan moet leggen. Bijvoorbeeld als iemand aan een mes gesneden heeft wat ik moet 

doen. En ik had ook leuke leraren het waren er 3 Henk, Bertus en wouter ze hebben me veel geleerd. Dus ik bedank 

ze voor alles. 

 

Ik ben July ik heb mee gedaan  met EHBO. Ik vond het super leuk , leerzaam en gezellig. Ik heb het examen samen 

gedaan met Denice, het ging bij ons beide goed. Gelukkig is iedereen geslaagd. We 

hebben geleerd hoe we het beste om konden gaan met gevaarlijke situaties, dat was super 

fijn om te leren. We leerden verbanden te legen, hoe we iemand goed konden helpen en 

beschermen en ons natuurlijk ook te beschermen. We leerden hoe we 112 konden bellen 

en wat we moesten zeggen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Na de uitreiking kreeg 

iedereen (die geslaagd was)  een tasje met allerlei spullen voor EHBO. Iedereen kreeg een 

diploma, mijn naam was alleen verkeerd geschreven. Ze waren ook de handtekening van 

de examinator vergeten. Dit was mijn ervaring van EHBO.        

 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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