Belangrijke data

8 januari
8 januari
11 januari
23 januari
29 januari
31 januari
5 februari
8 februari
9 februari
9 februari
9 februari

Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari 2018
1e schooldag na de kerstvakantie: Inloop vanaf 8.15 uur en ontmoetingsmoment voor
ouders/verzorgers in de hal.
Start thema constructies
Schoolarts Nicole van Wijk aanwezig
Open ochtend voor nieuwe leerlingen
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
MR vergadering
Studiedag – alle leerlingen vrij
Afsluiting thema constructies
Rapporten mee
Schoollunch met kinderen en 1 (groot)ouder/verzorger per kind

Beste ouder(s), verzorger(s),
Wat was het sfeervol om afgelopen woensdagavond met elkaar kerstliederen te zingen in een grote kring rondom de
kerstboom op ons schoolplein! Voorafgaand hadden we een mooie kerstviering met alle kinderen samen met als
thema ‘woorden in de nacht’ en heerlijke kerstdiners in de klassen.
Samen met de kinderen en alle belangstellenden vierden we dat met
Kerst het licht dat God in het begin geschapen heeft, opnieuw zal
komen. Het licht van het kind Jezus.
Complimenten en dank aan de kerstcommissie voor de organisatie
van dit kerstfeest.
De dagen erna is er samen met de kinderen gezongen, het
kerstverhaal is nogmaals in de klassen verteld en er zijn kerstbakjes
gemaakt met de kinderen. Een sfeervolle periode op school.
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Het 2e halfjaar starten we zonder juf Annemarie. Zij heeft zelf besloten te stoppen als leerkracht. De kinderen hebben
gisteren afscheid genomen van haar.
Deze week hebben we met succes sollicitatiegesprekken gevoerd voor een nieuwe leerkracht voor onze bovenbouw.
Colin van der Meer zal ons team per 8 januari komen versterken als leerkracht van groep 7. Dit betekent een
verschuiving van de bezetting van onze groepen 7 en 8.
Juf Ingrid zal 3 dagen per week leerkracht van groep 8 worden.
Juf Scarlette gaat 1 dag minder werken i.v.m. haar zwangerschap. Op dinsdag en woensdag zal zij aanwezig zijn op
school, zij zal deze dagen ondersteund worden door een invalleerkracht.
De groepsbezetting zal na de kerstvakantie voor groep 7 en 8 er als volgt uit zien:
Groep 7:
Maandag t/m donderdag: Colin van der Meer
Vrijdag:
Colin van der Meer en Francien Louter
Groep 8:
Maandag:
Dinsdag en woensdag:
Donderdag en vrijdag:

Ingrid Rietkerk
Scarlette Buitelaar met ondersteuning van een invalleerkracht
Ingrid Rietkerk

Na de kerstvakantie starten we met een inloop op maandag vanaf 8.15 uur. U kunt uw kind in de klas brengen en de
leerkracht van uw kind een goed nieuw jaar wensen. Daarna is er gelegenheid voor ouders/verzorgers om in de hal
van onze school elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee om elkaar de beste wensen over te
brengen.
In de kerstvakantie zal ik een terugblik en vooruitblik schrijven over schoolontwikkeling op De Hien zodat u op de
hoogte blijft van waar we mee bezig zijn. Eén ding wil ik alvast met u delen, dat is ons nieuwe pestprotocol. Deze
vindt u als bijlage bij deze Hienwijzer. Pesten is een overal voorkomend probleem, wat moeilijk aan te pakken is. We
kunnen dat alleen samen met u doen. Dit protocol helpt ons om dit planmatig te doen en elkaar scherp te houden
wat een volgende stap of aanpak zou kunnen zijn.
Voor nu wens ik u allemaal namens het team van De Hien een fijne kerstvakantie, dat dit een ontspannen tijd samen
met uw kinderen mag zijn.
Fijne kerstdagen en veel geluk en gezondheid voor 2018!
Het kerstkind ontvangt iedereen met open armen
Je mag je aan Hem en in Zijn licht verwarmen.
Niet wat je doet, maar wie je bent is van waarde
en voor Hem het belangrijkste op deze aarde.
Evelien Buis
Schoolleider cb De Hien
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Afscheid juf Annemarie
Lieve ouders en kinderen van De Hien,
Soms gaat het leven anders …
Toen ik 5 maanden begon als juf in groep 7 van De Hien, had ik niet kunnen denken dat ik
er met de kerstvakantie mee zou stoppen. Zo’n gezellige school, zulke lieve kinderen en
zulke aardige collega’s.
En toch moest ik begin december de conclusie trekken dat het niet handig was om door te
blijven werken. De nieuwe baan in combinatie met alle dingen thuis, was gewoon een beetje te veel.
Ik vind het echt jammer. Ik begon jullie net een beetje te leren kennen.
Maar misschien kom ik jullie nog wel eens tegen in het dorp of in de winkel en dan wil ik echt graag weten hoe het
met jullie gaat en wat jullie doen.
Ik wil iedereen bedanken voor de tijd die ik op De Hien heb gewerkt. Het was niet zo lang, maar jullie zijn een stukje
van mijn leven geweest en dat neem ik altijd mee.
Groetjes, (juf) Annemarie

Welkom!

Na de kerstvakantie mogen wij nieuwe kinderen verwelkomen op De Hien.
In groep 1 zijn dit Kiki Jansen en Ties Scholten.
In groep 2 is dit Leslie van de Pol.
We wensen jullie heel veel plezier en succes!

Gezocht voor het thema constructies:

Vanaf januari zullen wij starten met het thema constructies. Voor het thema hebben wij verschillende soorten
materialen nodig. Wij willen u vragen om met ons mee te sparen.
Wat hebben we nodig:
- WC-rollen/keukenrollen
- Kranten
- Kurken
- Eierdozen
- Lego/Duplo/K'nex/Blokken (Mocht u dit nog thuis hebben en niet meer gebruiken, zouden wij het heel graag willen
hebben).
U kunt deze spullen inleveren bij juf Marinka of juf Neline.
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Hiep Hiep Hoera!
4 januari

Quinty Gossink

9 jaar

4 januari

Suus Meeuwisz

10 jaar

5 januari

Dylano Jansen

10 jaar

7 januari

Luna Diteweg

11 jaar

7 januari

Bjorn Hoogakker

7 jaar

12 januari

Demi Diteweg

9 jaar

14 januari

Gijs Pauw

8 jaar

19 januari

Jesse Bruyn

7 jaar

Voorstellen

Graag wil ik mijzelf even voorstellen als nieuwe leerkracht van basisschool De Hien. Ik
ben Colin van der Meer, 23 jaar en ik zal vanaf 8 januari het team van basisschool De
Hien gaan versterken. Ik ga op de maandag t/m de donderdag lesgeven aan groep 7.
Ik kijk er erg naar uit om met deze groep het nieuwe jaar te mogen beginnen.
Buiten het les geven om sport ik graag en bezoek ik concerten en cabaretshows. Samen
met u en de kinderen hoop ik op een fijn en goed schooljaar. Heeft u vragen, dan kunt u
deze altijd stellen. Tot snel!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Straks in het nieuwe jaar beginnen we met onze plannen en formatie
voor komend schooljaar. Het is voor ons heel fijn om te weten hoeveel
nieuwe kleuters we in groep 1 mogen verwelkomen zodat we hier
rekening mee kunnen houden. Als u uw zoon of dochter in 2018 wilt
laten starten op onze school, dan vragen wij u om uw kind in januari
doch uiterlijk februari in te schrijven. Ook als het een broertje of zusje
betreft.
U kunt een inschrijfformulier ophalen bij Suzan Ruijs of Evelien Buis, of
een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
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