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Belangrijke data 
 

13 november  MR vergadering: 19.00 uur  

14 november  Groep 8: minilessen op het Pantarijn  

14 november  Opening schoolfruit: kinderen hoeven geen eten voor 10 uur mee te nemen  

15 november Start schoolfruit: schoolfruitdagen: woensdag, donderdag, vrijdag 

15 november  Badmintontoernooi groep 8: 8.30 – 10.00 uur  

17 november  Lootjes trekken groep 6 t/m 8  

20 november  Lootjes trekken groep 5 (i.v.m. afwezigheid juf Neline op 16/17 november)  

28 november  18.00 uur Schoen zetten gr 1 t/m 4  

28 november  Robotles groep 1 t/m 8  

1 december  Pietenochtend gr 1 t/m 4 

4 december  Alie Veenstra (schoolverpleegkundige) op school  

5 december  Sinterklaasviering  

7 december  Medialessen gr 3 t/m 8 Hetty Smits 

8 december  Afsluiting thema mediawijsheid  

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Afgelopen woensdag hebben drie leerlingen gestreden voor een plek in 

de regio ronde van de nationale voorleeswedstrijd. Tom uit groep 8, 

Femke uit groep 7 en Hugo uit groep 7 hebben hun uiterste best gedaan 

om het verhaal zo mooi mogelijk voor te lezen aan alle kinderen van de 

school.  

Uiteindelijk kon er maar één de beste zijn. Hugo is onze 

voorleeskampioen. Hij gaat onze school vertegenwoordigen. Wij wensen 

Hugo heel veel succes, maar vooral plezier! Zet hem op! 
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Start schoolfruit  
 Op woensdag 15 november starten wij met het verstrekken van 

schoolfruit. Op dinsdag 14 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.  

 

 

Afwezigheid meester Krijn  
Meester Krijn heeft al een tijdje last van zijn heup. Hij is hiervoor naar het ziekenhuis 

geweest.  

Op dinsdag 14 november zal hij geopereerd worden in het Rijnstateziekenhuis te 

Zevenaar. Er zal dan overtollig botweefsel verwijderd worden uit zijn heup.  

Na de operatie zal meester Krijn een periode van revalidatie nodig hebben. De 

eerste 6  weken mag hij zijn been niet belasten. Daarna mag dit rustig opgebouwd 

worden. We verwachten dat meester Krijn begin december weer af en toe op school 

zal zijn voor korte periodes. Hij zal dan zittend werk verrichten voor een aantal uren 

per dag.  

 

Dit betekent dat meester Krijn geen les kan geven aan groep 6 voor een langere 

periode.  

Corine Druijff, zij was vorig schooljaar leerkracht groep 8 bij ons op De Hien, zal vanaf 

dinsdag 14 november meester Krijn vervangen voor 4 dagen per week. Juf Corine zal 

aanwezig zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zij zal aanwezig zijn tot 

vrijdag 9 februari 2018, de vrijdag voor de voorjaarsvakantie. Het herstel van meester 

Krijn is nu moeilijk in te schatten. Mocht dit voorspoedig gaan, dan zal hij na de kerstvakantie enkele lesgevende 

taken weer hervatten. Komende week gaan we op zoek naar een goede oplossing voor de maandag in groep 6.  

 

 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31323537330D31343639340D3434333634330D313039320D300D35333537424243390D310D0D300D3132323235330D372E372E302E31383833330D31
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Babynieuws 
Hoera! Op dinsdag 7 november is Stijn geboren!  

Stijn is het broertje van Tim, Anne en Nick. 

Namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd! 

  

 

Hiep Hiep Hoera!   

  

11 november   Niels Gossink   12 jaar  

12 november   Jasmijn Staal     9 jaar  

16 november   Charnel van den Hurk    7 jaar  

16 november   Daniël Pras  11 jaar  

20 november     Zoë van den Berg     5 jaar  

 

 

Opbrengst startactiviteit en sponsorloop 
De opbrengst van onze startactiviteit van 20 september was  €540.  

Dit bedrag zal gebruikt worden voor een nieuw speeltoestel op ons schoolplein.  

 

De opbrengst van de sponsorloop voor ZOA is €2832,28.  

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage! 

Teamcadeau  
Vorig schooljaar heeft het team 

van De Hien op de 

leerkrachtendag van alle 

kinderen een gezamenlijk 

cadeau gekregen, namelijk een 

cadeaubon om met elkaar een 

avond te kunnen gaan bowlen. 

Op de laatste zaterdag van 

oktober zijn we met elkaar 

naar het bowlingcentrum in 

Kesteren geweest – dat was 

heel gezellig. 

Dank jullie wel allemaal voor dit geweldige cadeau!  
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Ouderavond 7 november  

Afgelopen dinsdag was er een ouderavond voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.  

Wat fijn dat we rond de 40 ouders/verzorgers mochten verwelkom deze avond! Onze OC en MR gaven een 

presentatie over wat en hoe ze werken. Daarna werd er middels een ‘Kahoot-quiz’ op interactieve wijze gesproken en 

informatie gedeeld over actuele onderwerpen. Wij als team hebben de input en betrokkenheid van 

ouders/verzorgers als zeer prettig ervaren deze avond. Er werden ideeën, input en meningen uitgewisseld op 

positieve en construc  tieve wijze. We zullen uw inbreng meenemen in de komende periode in het maken en uitvoeren 

van nieuwe plannen   e  n beleid.  
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Kerstvakantie 2017  
Beste ouders/verzorgers van CBS De Hien, 

 

Van dinsdag 2 januari t/m vrijdag 5 januari word er vakantie  

opvang geboden door BSO Sam&Co. 

Uiteraard zijn alle kinderen welkom, ook als u momenteel geen  

opvang afneemt bij ons.  Wij bieden ook flexibele en incidentele 

opvang aan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! 

 

Wat gaan we doen deze week ? 

Dinsdag beginnen we de vakantie relaxt, met appelflappen bakken en zelf 

kinderchampagne maken. ‘s Middags een filmmarathon als je daar zin in hebt, of iglo’s 

bouwen met suikerklontjes!  

We luiden het nieuwe jaar gezellig in met z ’n allen! 

Woensdag Sneeuwpoppen maken met plastic bekers en een uitgebreide nieuwjaarslunch 

met elkaar. Neem je ook iets mee van thuis wat je heel lekker vind ? 

Donderdag The Voice of Sam&Co. Oefen je favoriete liedje en zing de sterren van de 

hemel bij onze eigen Voice Kids!  

Ook doen we bingo, kies jij een prijs uit onze Bingo-doos? 

Vrijdag Vandaag bouwen we zoveel mogelijk hutten. Lakens, dozen, stoelen en tafels, we 

gebruiken alles om een echt huttenkamp te maken. Help je mee ? 

We sluiten de week gezellig af met een nieuwjaars BBQ. Marsmellow’s roosteren buiten 

en je eigen brood bakken! 

       *Planning ondervoorbehoud van aanmeldingen 

 

Opvang word geboden op onze locatie in Dodewaard of op onze locatie in Ochten.  

Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de activiteitenplanning. 

  

 

 


