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Belangrijke data 
 

2 oktober  Oudergesprekken tussen 14.30 -17.00 uur  

4 oktober  Oudergesprekken tussen 14.30 - 20.00 uur  

4 oktober  Opening Kinderboekenweek  

4 t/m 12 oktober Kinderboekenweek – voorlezen in de groep van uw kind  

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: Sponsorloop ‘Wandelen voor water’ 

30 oktober  Start project mediawijsheid  

30 oktober  Alie Veenstra – jeugdverpleegkundige GGD op school  

1 november  Dankdag  

 

 

Oudergesprekken 2 en 4 oktober  
Maandag 2 oktober en woensdag 4 oktober worden er oudergesprekken gevoerd. U heeft zich hiervoor in kunnen 

schrijven via schoolgesprek.nl  

Het doel van deze oudergesprekken is uitwisselen van informatie. Wij horen graag van u wat uw kind nodig heeft om 

een fijn en leerzaam jaar te hebben. Ook zal de leerkracht vragen naar bijzonderheden, interesses en de ontwikkeling 

van de afgelopen periode. We verwachten van u als ouder/verzorger dat u vertelt over uw kind en informatie deelt 

met de leerkracht. De leerkracht zal vertellen over de eerste indruk en bevindingen wat betreft uw kind. Uiteraard is 

er ruimte om vragen te stellen vanuit uw kant.  

We hopen u te ontmoeten a.s. maandag of woensdag.  
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Beleid 10–uurtje en lunch 
De afgelopen weken hebben we vragen gekregen van ouders over wat kinderen wel of niet mogen meenemen van 

eten en drinken voor het 10-uurtje en de lunch. We starten dit schooljaar met het traject gezonde school. We gaan dit 

uitwerken samen met een op te richten ouderwerkgroep en met ondersteuning van de gezonde school adviseur Anja 

Ton.  

Onderstaande eerste afspraken over wat kinderen wel mogen meenemen voor het 10-uurtje en de lunch, zijn een 

eerste aanzet voor ons gezonde school beleid.  Met de werkgroep zullen we evalueren of deze eerste afspraken naar 

tevredenheid zijn en of er aanpassingen gedaan moeten worden. We vragen u deze afspraken vanaf maandag 2 

oktober te ondersteunen en u hier aan te houden. Dit geeft duidelijk- en eenduidigheid voor de kinderen.  

 

Wat wel mag worden meegenomen:  

Fruit, groente, boterhammen, krentenbol, ontbijtkoek/peperkoek, rijstwafel (zonder chocola), droog pakje crackers, 

danoontje zonder strooisels, kaas, bifiworstje, beker met drinken of pakje drinken (zonder koolzuur).  

 

Traktaties worden uitgedeeld bij het 10 uurtje of aan het einde van de lesdag, zodat de kinderen voldoende tijd (en 

eetlust) hebben om hun meegebrachte lunch te nuttigen. 

 

Gezonde school traject  

Dit schooljaar starten wij met het concept gezonde school. N.a.v. de enquêtes in mei 

hebben we ervoor gekozen om de onderwerpen voeding en welbevinden/sociale veiligheid 

op te nemen in ons jaarplan 17-18. Met ondersteuning van Anja Ton (gezonde school 

adviseur GGD) zullen we een schoolprofiel opstellen deze twee onderwerpen uitwerken 

volgens de vier peilers van de gezonde school:  

 

- Lesaanbod: In de lessen is er aandacht voor deze onderwerpen.  

- Fysieke en sociale omgeving: Aanpassingen in de omgeving. Bijv. door aanpassingen op 

het plein, het betrekken van ouders bij de gezonde school of afspraken over de omgang met elkaar.  

- Signaleren: Er wordt tijdig en adequaat gesignaleerd. Bijv. door een volgsysteem op sociaal-emotioneel gebied. 

- Afspraken en acties voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten zijn vastgelegd in het beleid van de school, 

bijv. in de schoolgids of in protocollen.  

 

          Ouders gezocht!  

Na overleg met onze MR willen we een werkgroep gezonde school oprichten. Een 

gezonde school is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt.  

Namens het team zitten hier Scarlette Buitelaar en Evelien Buis in. We zouden graag 2 

of 3 ouders in deze werkgroep willen om samen met ons het gezonde schoolconcept uit 

te werken voor de onderwerpen voeding en sociale veiligheid. Hieronder vallen het 

verder uitwerken van het beleid voor 10-uurtje/lunch, traktaties, uitwerken van het 

pestprotocol, meedenken over beleid en het meenemen van suggesties van andere 

ouders. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij Evelien Buis – 

e.buis@cnbdehien.nl  of loop even binnen.  

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Tot slot:  

We kunnen u alvast vertellen dat wij mee gaan doen aan het project ‘schoolfruit’. 

Dit betekent dat wij vanaf week 46 (13 nov t/m 17 nov) t/m week 16 schoolfruit 

krijgen voor alle kinderen voor 3 dagen per week. Op deze 3 dagen hoeven de 

kinderen zelf geen tussendoortje mee te nemen (wel een lunch), alleen wat te 

drinken. Het fruit krijgen ze van school, hier zijn geen kosten aan verbonden voor 

ouders/verzorgers. Iedere ‘schoolfruitdag’ zullen de kinderen keuze hebben uit 

verschillende soorten fruit.  

Na de herfstvakantie zullen wij u informeren via de Hienwijzer over de organisatie 

van het schoolfruit en hoe het schoolfruitproject er verder uit ziet.  

 

  

 

Wel en wee teamleden  
Misschien is het u al wel opgevallen, juf Scarlette loopt niet alleen rond op school. Zij is 

in verwachting van haar 2e kindje en zij is eind maart 2018 uitgerekend. We wensen 

haar een goede en voorspoedige zwangerschap toe.  

 

Sinds enkele weken kunt u een bekend gezicht tegen komen op school. Juf Francien is 

aan haar re-integratie begonnen. Zij zal de tijd dat zij op school is opbouwen. De komende weken werkt zij met 

groepjes kinderen uit groep 7 en 8, observeert lessen en verricht taken buiten de klas. We wensen haar veel succes!  

 

 
Opvang staking donderdag 5 oktober  
Buitenschoolse opvang Sam&Co biedt dagelijks opvang aan kinderen van de basisschool. Een opvang naast de school 

waar uw kind(eren) op een professionele manier worden opgevangen. Ook voor kinderen die niet bij ons zijn 

ingeschreven en maar eenmalig van de opvang gebruik willen maken is er plaats, bijvoorbeeld op een studiedag of 

stakingsdag. U krijgt een groot gedeelte van de kosten vergoedt door het Rijk. 

  

Wij zijn open van 7.30-18.00 uur. 

U kunt zich voor iedere keer dat u opvang nodig heeft uiterlijk een week van te voren opgeven via het mailadres: 

kdvsamsam@hetnet.nl met vermelding van de naam van het kind, de leeftijd en de school. 

  

Wij maken er dan een leuke dag van! 

  

Met vriendelijke groet. 

Kinderopvangorganisatie SamSam 

  

 

 

 

mailto:kdvsamsam@hetnet.nl
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Wandelen voor water  

Mede in het kader van het thema ‘water’ gaan we als school meedoen met de actie ‘Wandelen voor Water’. Een 

sportieve actie waarmee we geld gaan ophalen voor drinkwater in Liberia. We willen u graag kort uitleggen wat de 

actie inhoudt. 

 

Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor een waterproject van ZOA. Het is niet 

zó maar een sponsorloop: de kinderen dragen tijdens het traject van zes ( groep 5 t/m 8) en 2 (groep 

1 t/m 4) kilometer zelf zes (groep 5 t/m 8) en 2 (groep 1 t/m 4) liter water mee in een rugzak (die krijgen ze van ZOA). 

Op deze manier ervaren ze zelf hoe het is om met water te moeten lopen, zoals leeftijdsgenootjes in veel landen dat 

dagelijks moeten doen. 

 

Tijdens de gastles (23 oktober) door een medewerker/ vrijwilliger van ZOA denken de 

kinderen na over het  belang van schoon drinkwater en hygiëne. Ze horen dan over het 

project waarvoor de opbrengst van de actie bestemd is en krijgen uitleg over de 

sponsorloop. De sponsorloop vindt plaats op vrijdag 27 oktober om 11.00 uur voor groep 

1 t/m 4 en om 12.45 uur voor groep 5 t/m 8 en is tevens de afsluiting van het thema 

‘water’. 

 

Het lopen met zes en twee liter water is natuurlijk een hele prestatie!  

Uw kind krijgt 23 oktober sponsorformulieren mee om zoveel mogelijk sponsors voor die prestatie te zoeken. 

Wandelen voor Water is een actie waardoor de kinderen niet alleen meer informatie krijgen over het waterprobleem 

in de wereld, ze krijgen ook de mogelijkheid om zich in te zetten voor leeftijdgenoten die in moeilijkere 

omstandigheden leven dan zijzelf. 

                     We hopen op een mooie opbrengst! 
 

 

 
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 van uw kind. U kunt dan met de 

desbetreffende leerkracht een tijd en datum afspreken. 

Veel leesplezier in de Kinderboekenweek!  
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Hiep Hiep Hoera!  
 1 okt   Wessel van de Berg         6 jaar  

 4 okt    Boris van Ingen          5 jaar  

 6 okt    Hanibal Tesfamehret Ghebre      6 jaar  
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