
1 Hienwijzer schooljaar 2016 - 2017 Editie #18 
 

Belangrijke data 
 

20 juni  Schoolreisje groep 5 t/m 7     8.45 uur op school – rond 16.00 uur terug  

20 juni  Olympische dag groep 1 t/m 4: sportkleding aan 

20 juni  Groep 8: excursie Grebbenberg 

21 juni  Uitje fruitpark groep 2/3  

23 juni  Continurooster tot 14.00 uur voor groep 5 t/m 8  

23 juni  Rapporten mee  

27 juni  Prikactie PO in actie:  school open om 9.30 uur  

28 juni  Uitje fruitpark groep 1/2 

26 en 29 juni  Oudergesprekken groep 1 t/m 6 en 8 

28 juni  Adviesgesprekken groep 7  

29 juni Tentoonstelling project sport en bewegen  

29 juni Zwemmen groep 3/4   

30 juni  Afsluiting project sport en bewegen  

  5 juli Leerkrachtendag – feestprogramma  

  6 juli  Laatste zwemles groep 3/4  

 

 

Bezoek Grebbeberg door groep 8 
Aanstaande dinsdag 20 juni 2017 gaat groep 8 een bezoek brengen aan de Grebbeberg. De afgelopen periode 

hebben wij gewerkt aan de Anne Frank krant en over de Tweede Wereldoorlog. Een bezoek aan de Grebbeberg sluit 

goed bij het behandelde onderwerp aan. Groep 8 krijgt een rondleiding op de Greb van een VVV gids, die ons nog 

meer gaat vertellen over de gebeurtenissen op de Grebbeberg. 

Groep 8 vertrek om 8:45 uur met de fiets naar Wageningen. Daar 

hebben zij om 10:00 uur een rondleiding van 1,5 uur. Na deze 

rondleiding gaan we op een prachtige locatie lunchen (met zelf 

meegebrachte lunchpakketjes). Dan gaan we nog een sportieve 

activiteit met elkaar ondernemen en zullen we rond 14:00 uur weer 

schoolwaarts fietsen. De kinderen zijn gewoon om 15:15 uur uit.  

Wij hopen op een leerzaam bezoek! 
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Musical Groep 8!  
Over vier weken is het zover dan gaat groep 8 de eindmusical opvoeren. De musical 

wordt voor de kinderen van groep 1 t/m 7 op dinsdagmiddag 11 juli opgevoerd. Op 

woensdag 12 juli om 10:30 uur wordt de musical voor opa’s oma’s en andere 

familieleden van de leerlingen van groep 8 opgevoerd. En voor de allerlaatste keer op 

woensdag 12 juli om 19:00 uur voor de ouders op de afscheidsavond. Op dit moment 

zijn wij in volle voorbereiding voor deze musical. Wij zijn nog op zoek naar de volgende 

zaken:  

 Bakkersmuts (een blauwe en een rode)  

 Hakschoenen maat 38/39 

 Lakschoenen maat 37 

 Roze broek maat 158 

 Badjas maat 152 / 158 

 Twee bodywarmers (op deze bodywarmers moet ook tekst worden bedrukt) maat 146/152 

 2 politiepetten 

 2 fietswielen 

Mocht u ons met een van deze zaken kunnen helpen dan kunt u dit mailen naar:             

s.valckx@cnbdehien.nl 

 

Prikactie Primair Onderwijs dinsdag 27 juni  
Zoals aangekondigd in de extra Hienwijzer 17a van afgelopen maandag, zullen de basisscholen in Nederland op 

dinsdag 27 juni een uur later opengaan dan normaal. Dit betekent dat onze schooldeuren om 9.30 uur open gaan 

voor uw zoon of dochter. Ons team zal op gewone tijd aanwezig zijn en deze tijd gebruiken voor niet-lesgevende 

taken.  

Mocht u in problemen komen met de opvang van uw kinderen i.v.m. uw eigen werkzaamheden, dan kunt u contact 

opnemen met Evelien Buis. In samenwerking met BSO SamSam zorgen wij voor een passende oplossing.  
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Inschrijven schoolgesprek 
Op maandag 26 juni en donderdag 29 juni zijn de 10-

minutengesprekken voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 6  

(groep 6 indicatie-adviesgesprek) en groep 8.  

De adviesgesprekken voor groep 7 zullen op woensdag 28 juni zijn 

(zie bericht vorige Hienwijzer).  

Het opgeven voor deze gesprekken gaat net als vorige keer digitaal 

via 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 vandaag inschrijven (anders kunnen zij zich bijna niet 

inplannen).   

 - Ouders met 1 of 2 kinderen kunnen zich vanaf donderdag 15 juni 6.00 uur t/m dinsdag 20 juni digitaal inschrijven.   

 

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 laatste 4 cijfers van het BS-nummer (Sofi- nummer) van uw 

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. Hier kunt u ook aangeven als u een gesprek 

met bijv. juf Yvette of juf Carla erbij wilt.   

 • Laat uw emailadres en telefoonnummer achter.   

 • U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer gebruiken wij om indien nodig snel 

contact met u op te nemen.  Het inschrijven kan tot dinsdag 20 juni 23.00 uur.       

 

 

 

Geboren 

Hoera!  Op vrijdag 2 juni heeft Jolijn uit groep 5 een broertje gekregen.  

Zijn naam is Yaron. Van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie samen heel veel geluk!  

 

 

 

 

 

 

https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=353141
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Informatie schoolreisje dinsdag 20 juni 
Dinsdag 20 juni gaan de kinderen en leerkrachten van groep 5, 6 en 7 op schoolreisje. We hebben er ontzettend veel 

zin in! Hierbij de praktische informatie voor deze dag: 

 

 De kinderen worden om 08:45 op school verwacht.  

 De bus zal vertrekken om 09:00 uur.   

 We zullen rond 16:00 uur weer bij school aankomen.  

 De kinderen bakken bij de Spelerij zelf een broodje en krijgen een ijsje.  

Ander eten en drinken nemen de kinderen zelf mee.  

 Er is geen winkeltje. Dat betekent dat een portemonnee thuis gelaten kan worden. 

 Telefoons, digitale camera’s etc. hebben wij als leerkrachten mee. De kinderen laten ook deze spullen thuis.  

 Wilt u uw zoon of dochter dan een reistablet geven indien hij/zij last heeft van wagenziekte? Wij reizen met 

75 kinderen in één bus en kunnen lastig rekening houden met de plaatsen voor in de bus.  

 

 

 

Hiep Hiep Hoera!  
19 juni    Nora Bitter       4 jaar  

19 juni    Bas Dams     12 jaar  

20 juni    Claire Wiggelman     11 jaar  

21 juni    Femke van Hout     10 jaar  

21 juni   Keano van Ooijen       7 jaar  

22 juni     Sjors van Ingen     10 jaar  

23 juni    Ashlin van Ooyen     12 jaar  

24 juni    Luca Christiaans     11 jaar  

26 juni   Luc Roelofse     11 jaar  

27 juni     Joey Hoogakker         8 jaar  

30 juni     Demian de Bruin        5 jaar  

 

 

 
Oproep kosteloos materiaal 
Tijdens het werken aan ons project ‘sport en bewegen’ wordt er veel materiaal gebruikt voor het knutselen. We raken 

er snel doorheen en doen daarom een oproep voor materialen. 

Te denken valt aan: kurken, doppen, satéprikkers, eierdozen, doosjes, etc. 
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Bestemming oude Hien-shirts 
Willemien en Johan de Vree (pleegouders van Rami uit groep 8) zijn nauw betrokken bij projecten in het buitenland. 

Zij hebben ons gevraagd of ze de oude gele Hien-shirts mochten hebben voor verschillende projecten.  

 

De eerste lichting van de shirts zijn vorige maand al geschonken aan het Rode Kruis in Servië. De hulporganisatie 

GAIN (Global Aid Network ) reist regelmatig af naar deze plaats in Servië om in samenwerking met het Rode Kruis 

hulp te verlenen in vluchtelingenkampen en aan de plaatselijke bevolking. 

Begin maart heeft Willemien, namens GAIN, vluchtelingenkampen in Servië bezocht en werd geraakt door de zorg 

van het plaatselijke Rode Kruis team. Er was toen vraag naar sportkleding, vandaar dat er is besloten om een deel van 

de oude shirts te schenken aan dit goede doel. 

Op de foto is de overhandiging van de shirts te zien door het team van GAIN, dat vorige maand in Servië was. 

 

 

 

Niet alle shirts konden mee naar Servië. Het restant wordt meegenomen naar een lagere school in Uganda waar de 

stichting Hope for All, opgericht door o.a. Johan en Willemien, hulp verleent.  

Anke en Ronald Simiye zijn momenteel in Nederland op verlof. Zij wonen en werken in Uganda, en Hope for All 

ondersteunt hen. Zij wonen redelijk dicht bij projecten (scholen en kerken), die ondersteund worden door Hope for 

All. Als zij in augustus teruggaan naar Uganda, nemen zij de shirts mee voor de kinderen van een lagere school in 

Uganda.  

 

Het is prachtig dat de shirts een nieuw leven krijgen en er vele kinderen blij gemaakt kunnen worden met onze oude 

shirts. 
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