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Belangrijke data 
 

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: Gewone schooltijd van 8.30 – 14.00 uur  

6 december Gewone schooltijd van 8.30 -14.00 uur  

7 december  Medialessen gr 3 t/m 8 Hetty Smits 

8 december  Afsluiting thema mediawijsheid  

12 december  Voorgenomen staking – waarschijnlijk geen lessen deze dag  

20 december  Kerstviering 16.30 – 19.15 uur  (gewone schooltijd van 8.30 – 14.00 uur) 

22 december  12.00 uur: start kerstvakantie – alle kinderen ’s middags vrij  

  

 25 december t/m 5 januari 2018: Kerstvakantie  

8 januari  1e lesdag na de kerstvakantie  

 

 

Schoen zetten voor groep 1 t/m 4  
Op dinsdag 28 november van 18.00 uur tot 18.30 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 samen met hun 

ouders/verzorgers naar school komen om hun schoen te zetten. 

De kinderen komen in pyjama op school en gaan vooraan op het podium bij de 

kachel hun schoen zetten. 

We zingen Sinterklaasliedjes en luisteren naar een sinterklaas verhaal.  

 

Om ongeveer 18.30 uur gaan we naar huis en lekker naar bed. 

De volgende dag  kijken we  per groep  of er iets in ons schoentje zit.  

Hebben jullie er ook al zo’n zin in? 
 

 

 



2 Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #7 
 

Operatie meester Krijn   
Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

 

Vorige week dinsdag ben ik succesvol geopereerd aan mijn heup. De artsen spraken 

van een operatie volgens het boekje. Als souvenir heb ik een litteken van ongeveer 

25 cm op mijn been. 

De eerste week na mijn operatie heb ik vooral moeten rusten. Sinds deze week ben 

ik steeds mobieler en zijn de twee krukken waarop ik loop inmiddels mijn beste 

vrienden. De komende weken staan vooral in het teken van fysiotherapie, wandelen 

en zonder weerstand fietsen op de hometrainer.  

Over 5 weken mag ik zonder krukken lopen en zal herstel daarna zich vooral focussen 

op trainen van mijn lichaam, zodat ik weer pijnvrij kan bewegen. Ik hoop binnenkort 

mijn gezicht weer even te laten zien op school. Tot gauw! 

 

Hartelijke groet, 

Krijn van Dijk 

 

 

 

Kerstviering 
Op woensdag 20 december hebben we onze Kerstviering.  

Dit schooljaar is het op onze eigen school.  het programma 

ziet er als volgt uit: 

16.30-17.30 uur: Kerstviering in de hal met alle kinderen en 

teamleden.  

Tussen 16.30 -17.30: Ouders kunnen hun gerechtje in de groepen 

klaarzetten, ouders gaan daarna weer naar buiten/weg. 

17.30 - 18.30 uur:  Kerstdiner in de groepen. 

18.45-19.15 uur: De groepen gaan met de leerkracht naar buiten en zingen Kerstliederen. Ouders zijn van harte 

welkom om met ons samen te zingen en Kerst te vieren onder het genot van een kopje koffie/thee en 

kerstkransje.  Daarna kunt u de spullen van het diner weer mee naar huis nemen. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen iets meenemen voor het kerstdiner. De lijst hiervoor komt in de week van 11 

december in de groepen te hangen.  

Wij vragen u iets in te vullen bij voor-, hoofd- of nagerecht. Is een gerecht vol? Kies dan een ander gerecht! 
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Voorgenomen staking dinsdag 12 december  
Zoals u weet, is er op dit moment veel gaande in onderwijsland. Misschien heeft u wel in de media gehoord dat er 

weer stakingsacties op komst zijn. Ook wij zijn van plan om met deze acties mee te doen. Dit doen we niet voor ons 

zelf, maar juist voor de (toekomstige) leerlingen van onze school. Net voor de vorige staking lekte uit dat het kabinet 

500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in 

het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er 'slechts' 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een 

druppel op een gloeiende plaat. Het 'beloofde' bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijk 430 miljoen te zijn en dit 

volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.  

 

2021 is echt veel te laat. Tegen die tijd zal er een tekort zijn aan 5000 fte in het onderwijs. dat betekent dat er in 2021 

115.000 kinderen zonder leerkracht zullen zitten. Het te kort aan leerkrachten is echter nu al merkbaar; Bij 

afwezigheid van de vaste leerkracht wordt het steeds moeilijker om een invaller te vinden, ook bij ons op De Hien. 

 

Mogelijk is de school op dinsdag 12 december gesloten wegens opnieuw staking van de leerkrachten.  

De verenigde organisaties (PO-in-Actie, de PO-raad en de vakbonden) stellen de nieuwe minister van onderwijs, Arie 

Slob, gezamenlijk een ultimatum. Als hij niet voor 6 december heeft toegezegd dat er in totaal 1,4 miljard euro extra 

naar het basisonderwijs gaat, dan gaan de leerkrachten opnieuw een dag staken. 

Het is dus mogelijk pas 6 december duidelijk of het overgrote deel van de basisscholen in Nederland op dinsdag 12 

december gesloten is. 

Wellicht dat u reeds nu opvang voor uw kinderen wilt regelen, voor het geval de staking op 12 december inderdaad 

door gaat. 

De verenigde organisaties hebben ook aangekondigd dat er in 2018 estafettestakingen kunnen volgen zolang de 

eisen nog steeds niet worden ingewilligd. In dat geval wordt iedere maand een dag in een andere regio gestaakt, net 

zo lang totdat de eisen zijn ingewilligd. 

Het bestuur van en de schooldirecteuren van Stichting Trivium vinden de eisen van de leerkrachten gerechtvaardigd. 

We onderschrijven de argumenten van té grote werkdruk en té grote achterstand op de laagste salarisschaal in het 

VO.  

 

We begrijpen dat weer een dag staken voor u als 

ouder/verzorger ongemakken kan veroorzaken. De acties 

zijn zeker niet bedoeld om u als ouder/verzorger in een 

lastig pakket te brengen. Het gaat ons echt om de 

toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, we 

moeten doorpakken! We hopen dan ook op uw steun te 

kunnen (blijven) rekenen!  
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Schoolfruit 
Afgelopen week maakten onze schoolfruitmoeders ananas, peer 

en appel klaar voor de kinderen uit de onderbouw. Het zag er 

heerlijk uit! We zijn superblij met jullie hulp. Iedere fruitdag staat 

er een schaal vers fruit klaar voor de kinderen – Hartelijk dank!  

 

Komende week krijgen de kinderen peer, banaan en 

sinaasappel.  

 

 

 

Oudervragenlijst van de MR  
In onze medezeggenschapsraad zijn de ouders vertegenwoordigd 

door 3 ouders. Zij zijn benieuwd naar de mening van alle ouders over 

een aantal onderwerpen wat de school betreft. Hiervoor is een 

digitale vragenlijst opgesteld.  

U ontvangt een email met daarin een link, gebruikersnaam en 

inlogcode. 

We hopen op medewerking van alle ouders en vragen u dringend om de vragenlijst in te vullen voor 3 december. U 

helpt ons daarmee om zicht te krijgen op wat ouders belangrijk vinden en hoe wij de kwaliteit van onze school zo 

goed mogelijk kunnen laten zijn.  

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!  

 

 

 

 

Hiep Hiep Hoera!  
   

27 november   Julian van Daalen   8 jaar  

28 november   Jade van Dodeweerd  8 jaar  

29 november   Cloey de Kramer   7 jaar  

 3 december    Roos van Ballegoijen  8 jaar  

 3 december   Fleur van Ballegoijen  8 jaar  

 7 december   Imke Brink   8 jaar  

10 december    Gyano Borgers     7 jaar  
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