Belangrijke data
11 september
11 september
13 september

14 september
20 september
21 september
21/22 september
22 september

Wereldoriëntatie: start thema water
Talentenshow met de kinderen – voorronde voor startactiviteit
12.00 uur: Alle kinderen vrij
17.30 – 18.15 uur: inloop startactiviteit
18.15 uur: start talentenshow
Schoolarts Nicole van Wijk aanwezig
Reservedatum startactiviteit
Informatieavond 19.30 uur
Schoolfotograaf
1e keer Hienk kleutergym

Startactiviteit 13 september

Op woensdag 13 september vanaf 17.30 uur zal onze startactiviteit plaats vinden. Mocht het heel slecht weer zijn, dan
wordt de startactiviteit verplaatst naar woensdag 20 september, we beslissen dit maandagmiddag 11 september en
zullen dit via email en facebook communiceren met u. Mocht de
startactiviteit niet doorgaan, dan zijn de kinderen op woensdag 13
september wel om 12.00 uur vrij (dit i.v.m. de jubileumviering
van juf Beppie).
Mocht de startactiviteit de week erna plaats vinden, op woensdag
20 september, dan is er gewoon lestijd tot 14.00 uur en begint de
startactiviteit om 17.30 uur.
We hopen dat veel ouders, grootouders, familie en andere
belangstellenden komen kijken!
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Oudercommissie van CB de Hien organiseert op woensdag 13
september a.s. van 17:30 tot 19:30

Wat kunt u verwachten:

Optredens van de groepen 1 t/m 8
Optredens van de winnaars van de talentenjacht
Loterij
Broodje saté
Broodje hamburger
Broodje knakworst
+ verrassing
De opbrengst is voor een nieuw klimtoestel voor het schoolplein
Entree is gratis, eten tegen betaling
Voor verdere info; zie Hienwijzer

Graag tot ziens op 13 september a.s.
Oudercommissie van CB de Hien
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Ouderinformatie avond
Op donderdagavond 21 september is onze ouderinformatie avond.
Doel van deze avond is om u informatie te geven over het reilen en
zeilen van onze school en onze schoolontwikkeling. De opzet van
deze avond zal anders zijn dan vorig jaar.
Programma:
19:30 – 20:00
20:00 – 20.15
20:15 – 20:45
20:55 – 21:30

uur: Samenkomst in de groepen 1 t/m 4 o.l.v. de leerkracht(en) in het lokaal van uw kind.
uur: Pauze, koffie en thee in de hal.
uur: algemene informatie over schoolontwikkeling voor alle ouders in de hal.
uur: Samenkomst in de groepen 5 t/m 8 o.l.v. de leerkracht(en) in het lokaal van uw kind.

De ouders van iedere groep komen bij elkaar in het lokaal van hun kind. Vorig jaar vertelde de leerkracht over
praktische zaken en over het programma van het aankomende schooljaar. We kiezen ervoor om deze keer de vragen
vanuit u als uitgangspunt te nemen. Aan het begin van het samenzijn zullen de leerkrachten uw vragen inventariseren
en deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Daarnaast zullen er foto’s van de eerste weken getoond
worden waarbij de leerkrachten zullen vertellen over hun eerste ervaringen met de groep.
We zien u graag op donderdagavond 21 september.

Even Voorstellen
Ik ben Haitske van Rhijn-van der Velden, ben 38 jaar jong. Al 13 jaar juf,
sinds vorig jaar ben ik gaan ondersteunen in groep 3-4, eerst op de
Ireneschool en later op de Terebint. Sinds het begin van dit schooljaar
werk ik op de Hien. Op donderdag en vrijdag ondersteun ik vooral in
groep 1-2. Op dinsdag werk ik ook in andere groepen. Sommige
kennen mij misschien nog wel. 2009-2010 werkte ik samen met juf
Beppie in groep 1-2. Ik ben in 2010 getrouwd en ben toen nog in mijn
trouwjurk en man op school geweest. Inmiddels wonen we in Volkel,
bij Uden. Wij hebben 2 kinderen, onze dochter Joucke is nu 3,5 jaar en
ons zoontje Wiebe is net 2 jaar.
Verder zing ik bij een koor en houd ik van hardlopen, meestal rond de
6 tot 10 km (per keer). Met als doel de Zevenheuvelenloop “uitlopen”.
Tot ziens op de Hien!
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Juf Beppie 40 jaar in het onderwijs
Op 1 augustus was het
Groepsfoto uit 1980-1981
precies 40 jaar geleden
dat juf Beppie startte
met het werken in het
onderwijs. En het is niet
alleen 40 jaar geleden
dat zij startte met het
werken in het
onderwijs, ze werkt al
40 jaar bij ons op De
Hien!
Woensdagmiddag 13
september vieren we dit
met oud-collega’s,
familie en teamleden.
Aansluitend vindt onze
startactiviteit plaats waar de gasten van Beppie van harte welkom bij zijn.
Tijdens de startactiviteit heeft u de gelegenheid om Beppie te feliciteren met haar 40-jarig jubileum.

Teamfoto uit 1979
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Schoolfotograaf
Op donderdag 21 september en vrijdag 22 september komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er zullen
groepsfoto’s genomen worden, individuele foto’s en foto’s van broertjes en zusjes samen.
De momenten waarop er foto’s genomen kunnen worden van broertjes en zusjes samen met kinderen uit het gezin
die niet bij ons op school zitten, zijn:
donderdag 8.15 – 8.45 uur
donderdag 13.40 – 14.30 uur
vrijdag
8.15 – 8. 45 uur

Reminder….

Denkt u aan het inleveren van de briefjes voor de ouderhulp? Deze kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.
We krijgen graag van alle ouders het briefje ingevuld terug. Er zijn groepen waar nog maar 6 briefjes zijn ingeleverd;
We hebben uw hulp echt nodig bij het organiseren van de extra activiteiten voor de kinderen!

Oortjes
De kinderen werken op school regelmatig achter de computer. Dit schooljaar gaat groep 1
t/m 3 een koptelefoon gebruiken als zij achter de computer werken. Groep 4 t/m 8 willen
we ‘oortjes’ hiervoor laten gebruiken. De bedoeling is dat ieder kind een eigen paar oortjes
krijgt om te gebruiken.
We vragen u om uw kind een paar oortjes mee te geven naar school. Mocht u thuis een
paar oortjes extra over hebben, dan kunnen wij deze goed gebruiken. Deze kunt u inleveren
bij Krijn van Dijk. Alvast heel hartelijk bedankt!

Hiep Hiep Hoera!
9 sep
10 sep
11 sep
13 sep
15 sep
17 sep
22 sep
23 sep
23 sep
24 sep
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Daan van Dijkhorst
Damian van Beek
Dylan Janssen
Bas Rijsdijk
Jasmijn van de Voort
Mewael Haile Gebremichael
Iris Staal
Freddy Richardson
Mees Wouters
Yaell Schoobaar

9 jaar
12 jaar
10 jaar
4 jaar
10 jaar
10 jaar
6 jaar
10 jaar
6 jaar
7 jaar
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