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Belangrijke data 
 

30 oktober  Start thema mediawijsheid  

30 oktober  Alie Veenstra – jeugdverpleegkundige GGD op school  

  1 november  Dankdag: 8.30 uur viering in de hal voor gr 1 t/m 8  m.m.v. Joren Menkveld 

  7 november  Ouderavond: 19.30 uur  

  8 november Badmintontoernooi groep 7: 8.30 – 10.00 uur  

  8 november Finale voorleeswedstrijd groep 7 en 8  

  9 november  Schoolarts Nicole van Wijk aanwezig  

13 november  MR vergadering: 19.00 uur  

15 november  Badmintontoernooi groep 8: 8.30 – 10.00 uur  

14 of 15 november Start schoolfruit  

29 november  Schoen zetten gr 1 t/m 4  

1 december  Pietenochtend gr 1 t/m 4 

 

Uitnodiging ouderavond dinsdag 7 november  
Wij nodigen u van harte uit voor onze ouderavond op dinsdag 7 november.  

We starten om 19.30 uur en willen rond 20.45 uur afsluiten.  

Wilt u uw mobiele telefoon meenemen deze avond?  

 

Het programma  is als volgt:  

-  Welkom  

-  Informatie vanuit de OC  

-  Informatie vanuit de MR  

-  Via een interactieve werkvorm willen we met u van gedachten wisselen over een aantal onderwerpen en informatie 

verstrekken over onderwerpen die nog niet voldoende duidelijk zijn.  

 

We hopen veel ouders en verzorgers te mogen verwelkomen!  
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Schoolfruit  
Zoals u in Hienwijzer 3a heeft kunnen lezen, starten wij op dinsdag 

14 november of woensdag 15 november met het verstrekken van 

schoolfruit. Op dinsdag 14 november of woensdag 15 november 

zullen we in samenwerking met de werkgroep gezonde school 

feestelijk starten met schoolfruit.  

 

Gedurende 20 weken krijgen alle kinderen 3x per week fruit van 

school.  

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 minimaal 2 verschillende soorten fruit.  

De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om verschillende fruit en groentesoorten te proberen die aangeboden 

worden vanuit school. Als kinderen toch zelf fruit of groente meenemen van thuis, dan mogen ze deze om 10 uur 

opeten. Brood/rijstwafel of ontbijtkoek wat meegenomen wordt voor 10 uur op de 3 schoolfruitdagen, zal bewaard 

worden voor de lunch. 

 

Op maandag of dinsdag van een schoolfruitweek zullen er bij de ingangen van de school plaatjes komen te hangen 

met afbeeldingen van de desbetreffende fruit/groentesoorten van die week. Ook zullen wij het fruit/groente aanbod 

iedere week bekend maken via onze facebookpagina.  

 

In week 45 krijgen wij te horen op welke dag het fruit geleverd wordt:  

- Als het fruit op maandag wordt geleverd, dan worden onze fruitdagen:  dinsdag, woensdag en donderdag.  

  Als het fruit op dinsdag wordt, geleverd, dan worden de fruitdagen:  woensdag, donderdag en vrijdag.   

 

Gezocht 

Voor groep 1 t/m 4 zijn we op zoek naar 2 ‘fruitouders/verzorgers/oma’s’ per dag. 

Deze vrijwilligers pakken ‘s ochtends om half 9 het fruit bij elkaar voor de groepen 1 t/m 4. Voor zover mogelijk wordt 

het klaargemaakt/gelegd zodat de leerkracht het om 10 uur vlot kan uitdelen. Het fruit/groente wordt aan de 

kinderen op een schaal/bord aangeboden, waar ze om beurten steeds iets van mogen afpakken.  

 

Als u 1 of meedere dagen ‘fruitvrijwilliger’ wil zijn, wilt u zich dan opgeven bij Evelien Buis – e.buis@cnbdehien.nl  

 

 

Werkgroep gezonde school 

Inmiddels is de Werkgroep Gezonde School 1x bij elkaar geweest. Namens de ouders zitten 

in deze Werkgroep: Wilma Meijering, Mira Singer en Petra de Vogel.  Wat fijn dat jullie 

samen met teamleden het gezonde schoolconcept willen uitwerken voor de onderwerpen   

voeding en sociale veiligheid. Hieronder vallen het vormgeven van het beleid voor 10-

uurtje/lunch, traktaties, uitwerken van het pestprotocol, meedenken over beleid en het 

meenemen van suggesties van andere ouders. 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333634330D313039320D300D35333537424243390D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D31
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Ouderbijdrage  
Een paar weken geleden heeft u een brief van onze oudercommissie ontvangen met informatie over de 

ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018. Bij deze brief zat een antwoordstrookje. Tot nu toe hebben we van 65 

kinderen het antwoordstrookje niet retour gekregen, wat betekent dat onze oudercommissie de ouderbijdrage van 

20 euro per kind van 65 kinderen nog niet heeft ontvangen…  

Van uw bijdrage worden onder andere uitgaven betaald ten behoeve van Sinterklaas, Kerstmis, Koningsdag, 

sportdagen en avondvierdaagse. Om al deze activiteiten te organiseren is het van groot belang de ouderbijdrage van 

alle ouders te ontvangen. Het geld van de bijdragen komt geheel ten goede van de kinderen! 

 

Wilt u nagaan of u dit strookje heeft ingeleverd? Zo niet, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Mocht u de brief niet 

meer hebben, dan kunt u een nieuw exemplar ophalen bij Nel Nobel van de administratie.  

 

 

 

 

      Hiep Hiep Hoera!  
   1 november   Dewi Jansen     6 jaar  

  1 november   Aron Slob   12 jaar  

       3 november  Anne Huibers     8 jaar  

     3 november  Denice Jansen   12 jaar  

   4 november   Eli Homan     8 jaar  

    4 november   Ruben Keuken       10 jaar  

      5 november    Daylana Briene     4 jaar  

   6 november  Diego Langevelt      9 jaar  

    9 november   Ezra van der Tweel      12 jaar  

 
   

 

Babynieuws 
Hoera! Romy is geboren. 

Romy is het zusje van Luna, Demy, Aaron, Daan en Bram. 

Wij willen jullie van harte feliciteren met de geboorte van Romy.  

 

Imke en Arren Brink hebben een broertje gekregen.  

Zijn naam is Ivar.  

Van harte gefeliciteerd!  
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Project mediawijsheid  
Aanstaande maandag starten wij met het thema Mediawijsheid. De WO-ouders hebben de school al 'Mediawijs' 

ingericht. Na een spectaculaire opening zullen de komende week de inspiratielessen plaatsvinden. Daarna werken de 

leerlingen 4 weken lang aan 4 verschillende onderdelen.  

Namelijk; Social Media, Wie ben ik online?, Digitaal Pesten en Programmeren.     Wij hebben er zin in!  

 

 
 
Hoofdluis 
Afgelopen dinsdag 24 oktober was de eerste hoofdluiscontrole waarbij we de groepen 1 t/m 8 achter elkaar hebben 

gecontroleerd.  

Er waren 7 ouders die geholpen hebben om de controle snel te laten verlopen. De afspraak was dat de kinderen in 

groepjes naar de centrale hal zouden komen, maar het liep zo goed, dat we sommige klassen tegelijk naar de 

centrale hal konden laten komen. Er gaat dan in de klassen zo min mogelijk onderwijstijd verloren en dat is erg 

plezierig. Het is niet het leukste klusje wat je als ouder op een school kunt doen, maar dit was een hele grote 

opkomst!  

Luizenouders, hartelijk dank voor jullie hulp! 

 

De volgende hoofluiscontrole is op dinsdag 9 januari 2018 om 8.30 uur in de centrale hal van de school. 

Alle hulp is dan weer welkom. Het zou nog mooier zijn als we een vaste groep ouders kunnen vinden die elke 

hoofdluiscontrole willen helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden: f.louter@cnbdehien.nl 

 

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Hoofdluizen lopen via het 

haar over van hoofd naar hoofd. Direct haar-op-haar-contact is de enige manier om het op te lopen. Kinderen krijgen 

gemakkelijk hoofdluis, omdat tijdens het spelen en werken de hoofden elkaar soms raken.  

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind(eren) regelmatig te controleren. 

 

Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak en het te melden op 

school.  

U kunt op 2 manieren te werk gaan: (Een combinatie van beide is aan te bevelen!) 

mailto:f.louter@cnbdehien.nl
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- Dagelijks met een netenkam het haar intensief kammen, gedurende 14 dagen. 

- Het haar behandelen met een goedgekeurd hoofdluismiddel, bijvoorbeeld Prioderm. 

We proberen als school hoofdluis zo veel mogelijk buiten de deur te houden, toch is er op dit moment hoofdluis 

geconstateerd bij ons op school. Dat is heel vervelend. De betreffende ouders zijn op de hoogte gebracht. Er wordt 

dinsdag aanstaande een hercontrole gedaan in de groep.  

 

Meer informatie over de bestrijding van hoofdluis kunt u vinden op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  
 

 

Afsluiting thema water 
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het thema water. We hebben geleerd wat dijken en 

duinen zijn en hoe die werken. We hebben verschillende proefjes gedaan om de eigenschappen van water te 

ontdekken en we hebben een excursie naar de dijk gekregen. 

Aan het eind van het thema is er altijd een thema afsluiting. Vandaag hebben de kinderen ervaren hoe het is om te 

moeten wandelen voor water. Iedereen had een gevulde tas: 2, 4 of 6 liter en hebben daarmee 2 of 6 kilometer 

gelopen. Het was ontzettend leuk om te doen, maar op het eind werd het toch wel een beetje zwaar! 

Super goed gedaan allemaal!  

 
 

 

http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/
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