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Belangrijke data 
 

12 t/m 16 februari Voorjaarsvakantie  

t/m 15 februari  Inschrijven voor de oudergesprekken via schoolgesprek.nl  

19 februari  Spreekuur Alie Veenstra jeugdverpleegkundige GGD  

20 februari  14.30 – 17.00 uur oudergesprekken groep 1 t/m 7  

22 februari  14.30 – 20.00 uur oudergesprekken groep 1 t/m 7  

26 februari  Start thema plantenrijk  

5 – 8 maart  Aanmeldingsweek voortgezet onderwijs voor 8e jaars leerlingen  

14 maart  Finale damtoernooi  

14 maart  Biddag  

15 maart  Schoolarts Nicole van Wijk aanwezig  

15 maart  Gastlessen Hetty Smits gr 6, 7, 8.  

19 t/m 23 maart  Week van de lentekriebels 

28 maart  Grote Rekendag 

29 maart  Paasviering  

30 maart  Goede vrijdag – alle kinderen vrij  

  2 april  2e Paasdag – alle kinderen vrij  

20 april Koningsspelen (i.p.v. 26 april) 

25 april  Afsluiting thema plantenrijk  (i.p.v. 20 april) 

 

 
Welkom! 
Na de voorjaarsvakantie heten wij welkom op De Hien:  

Liam van Ooijen in groep 1.  

Kelyann in groep 4 en Kyandro in groep 1.  

 

We wensen jullie een fijne schooltijd bij ons op De Hien!  
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Bezetting bovenbouwgroepen  
In de groepen 6, 7 en 8 hebben de afgelopen periode wisselingen plaats gevonden wat de groepsbezetting betreft.  

Meester Krijn zal zijn lesgevende taken hervatten na de voorjaarsvakantie. Dit betekent dat Francien wisselt van groep. Zij 

gaat na de voorjaarsvakantie naar groep 8 op maandag en dinsdag. Juf Scarlette gaat met zwangerschapsverlof en juf Beppie 

komt terug in groep 6.   De groepsbezetting na de voorjaarsvakantie ziet er als volgt uit: 

 

Groep 6: 

dinsdag:    juf Beppie van Kranenburg   

maandag, woensdag t/m vrijdag:  Meester Krijn van Dijk  

 

Groep 7: 

maandag t/m donderdag   Colin van der Meer  

vrijdag:     Colin van der Meer en Francien Louter (op arbeid therapeutische basis)  

 

Groep 8:  

maandag en dinsdag:   Francien Louter   

woensdag t/m vrijdag:   Ingrid Rietkerk 

 
 
Inzet meester Krijn en babynieuws 
Zoals jullie weten 

ben ik 14 november 

2017 geopereerd 

aan mijn heup.  

Sindsdien heb ik 

hard aan mijn 

herstel gewerkt. 

Inmiddels heb ik 

weer de mobiliteit in 

mijn heup die je bij 

een 31 jarige mag 

verwachten. De 

overige klachten in 

mijn rug en knieën zijn zo goed als verdwenen. De komende weken train ik onder begeleiding van de fysiotherapeut mijn 

beenspieren op, zodat ik op lange termijn klachtenvrij blijf. Als het goed is kan ik in de loop van februari het sporten weer 

oppakken. Daar kijk ik naar uit. 

Waar ik ook naar uitkijk is dat ik naar de voorjaarsvakantie mijn klasgebondentaken m.b.t. groep 6 week ga oppakken! Op 

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag sta ik voor de groep. Dinsdags ben ik ambulant en vervangt juf Beppie mij.  

Via deze weg wil ik Francien en in het bijzonder Corine bedanken voor de vervanging van de afgelopen maanden!  

22 februari zal de klas afscheid van juf Corine nemen. 
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NL DOET actie  

Op zaterdag 10 maart 8.00 tot 12.00 uur doet De 

Hien mee aan NL DOET. 

Komt u ons helpen? We zouden het heel erg leuk 

vinden om samen met ouders, buurtbewoners en 

andere vrijwilligers een ochtend aan de slag te gaan. 

Wij willen de schoolomgeving opknappen door 

schilderwerk te doen, de moestuin op te knappen 

en wat timmerwerk. We sluiten rond 12.00 uur af 

met een gezamenlijke lunch. Inschrijven kan via deze link: 

 

https://www.nldoet.nl/klus/33636 

 

U kunt zich ook direct aanmelden bij Krijn van Dijk of Evelien Buis (e.buis@cnbdehien.nl). We hopen dat we veel vrijwilligers 

mogen verwelkomen op zaterdag 10 maart! 

 

 

Inschrijven oudergesprekken  
Op dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari zijn de 10-minutengesprekken voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 7.  

Het inschrijven voor deze gesprekken gaat net als vorige keer digitaal via schoolgesprek:  https://app.schoolgesprek.nl/  

Door gebruik te maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de 10 – 

minutengesprekken.   

 

- Alle ouders met 1 of 2 kinderen kunnen zich vanaf vrijdag 9 februari t/m 15 februari digitaal inschrijven.  

 

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?   

 

  • Ga naar:  https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=353141   (U kunt de link kopiëren en plakken en in de browser).  

  • Selecteer onze school.  

  • Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne).  

  • Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor de postcode van het huisadres van het kind.  

  • Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe minder vrije momenten 

beschikbaar zijn). 

    Wilt u bij het plannen van meerdere gesprekken, er minimaal 10 minuten tussen laten?  

  • Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht.  

  • Het inschrijven kan tot donderdag 15 februari 12.00 uur.       

 

 

https://www.nldoet.nl/klus/33636
mailto:e.buis@cnbdehien.nl
https://app.schoolgesprek.nl/
https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=353141
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Dammen  
Woensdag 14 maart vindt het jaarlijkse damtoernooi 

plaats. De twee winnaars (meisje en jongen), ieder uit 

groep 5 t/m 8, gaan onze school dan vertegenwoordigen.  

In de week na de voorjaarsvakantie worden de 

voorrondes in de klassen gehouden. Heeft u thuis een 

dambord en damstenen? Deze kunnen wij dan goed 

gebruiken. Wilt u deze geven aan de leerkracht van uw 

kind?  

 

Afscheid juf Scarlette  

 

Afgelopen woensdag heeft juf Scarlette afscheid genomen 

van de kinderen uit groep 8. Haar zwangerschapsverlof gaat 

nu echt beginnen! De juf ging naar huis met veel cadeautjes. 

Samen met enkele ouders hebben de kinderen een prachtig 

boxkleed gemaakt. Aan de ene kant van het kleed mocht 

iedereen een vierkantje versieren. Op de achterkant werd 

een wegenpark getekend zodat het kindje later met een 

autootje over het boxkleed kan rijden. Daarnaast kreeg de juf een boekje met mogelijke babynamen en een persoonlijk 

berichtje van de kinderen.  

Juf Scarlette, geniet van je verlof. Rust lekker uit! 

 

 
Gezocht: ouders voor de medezeggenschapsraad 
Dit jaar loopt de zittingstermijn af van twee ouders in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school. Twee ouders, Wilma 

Meijering en Hermien Luttikhuizen zullen stoppen met het MR werk. Dat betekent dat er twee vacatures zijn binnen de MR. 

Als lid van de MR bent u actief betrokken bij besluitvorming over het beleid van de school. Iets voor u? 

 

Wat is een MR? 

In de MR spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school van uw kind(eren) en het onderwijs te maken hebben. 

Samen met de directie van school en van Stichting Trivium verbetert u de kwaliteit van het onderwijs,  en de 

arbeidsomstandigheden.  
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Wie vormen de MR? 

De MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De MR vormt een schakel tussen 

ouders, leerkrachten en directie. 

 

Wat kan een MR doen? 

Voor heel wat belangrijke beslissingen moet de directie van een basisschool eerst de ouders en het  

personeel raadplegen. Dit gebeurt via de MR en de rechten van de MR staan beschreven in de Wet  

Medezeggenschap op Scholen.  

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

 Beslissingen waarover de directie de MR alleen maar hoeft te informeren; 

 Beslissingen waarover de MR eerst om advies moet worden gevraagd; 

 Beslissingen waarover de MR eerst instemming moet geven voordat de beslissing kan worden genomen. 

 

Waarom is het werk in de MR zo leuk? 

Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van  

de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid waarbij u ook mag 

meedenken over de hobbels genomen moeten wanneer dat beleid wordt uitgevoerd. MR leden kunnen hiervoor een cursus 

volgen waarbij u het nodige leert over de regels en praktijk van de MR maar ook vergadertechnieken en onderhandelingen. 

Daarnaast heeft u direct invloed op het beleid van de school.  

 

Wat vragen wij van u? 

U bent een welkome aanvulling als MR lid als u: 

 Interesse heeft in het schoolbeleid en de organisatie van de school; 

 Affiniteit heeft met het vergaderen en eventueel voorbereiden van de vergaderingen; 

 Tijd heeft om minimaal 7 x een MR vergadering per jaar te bezoeken; 

 Zitting kan nemen voor minimaal 4 jaar.  

 Een kritische en open houding heeft.  

 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Mail dan voor 9 maart uw aanmelding naar hillegondavdberg@gmail.com 

Stel uzelf kort voor en geef ook aan wat uw motivatie is. Als de  

inschrijving gesloten is, wordt bekeken of er wel of geen verkiezingen moeten worden gehouden.  Als  

er wel verkiezingen moeten worden gehouden, dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Wilt u eerst meer informatie 

hebben over het werk van de MR? Neem dan contact op met de Hillegonda. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 

 

Wilma Meijering     Ingrid Rietkerk 

Hermien Luttikhuizen     Jacqueline Schulte 

Hillegonda van den Berg       Francien Louter 
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Uitslag ouderenquête MR  
 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag willen wij alle ouders en/of verzorgers bedanken voor hun tijd om de vragen van de enquête van de MR te 

beantwoorden. Maar ook hun verder input wordt gewaardeerd. 

 

Over het algemeen zijn de ouders tevreden over de school, de punten waarin hoge scores worden behaald zijn: de omgang 

tussen leerkracht en leerling, aandacht voor normen en waarden, sfeer in de klas, duidelijkheid van de schoolregels en 

gelegenheid om met de schoolleiding te spreken. De school heeft een mooi rapportcijfer van 

de ouders ontvangen: 6,9. 

 

De punten waar nog aan gewerkt moeten worden zijn: pestgedrag, omgang kinderen onder elkaar, voor de ouders is het niet 

duidelijk hoe de creatieve vakken in het lesprogramma wordt verwerkt, er is tevens geen goed beeld wat er wordt gedaan 

aan de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen, ouders zien graag meer aandacht voor 

godsdienst/levensbeschouwing, rust en orde op school is een punt van 

aandacht,  vervanging van de vaste leerkracht is een verbeterpunt. 

 

De kinderen gaan over het algemeen graag naar school, wat een mooi compliment is voor de leerkrachten. De 

oudergeleding heeft naar aanleiding van de uitslag enkele aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is om als 

school te kijken naar de mogelijkheden de communicatie rondom sociale 

emotionele ontwikkeling van de kinderen te verbeteren. De overige aanbevelingen naar aanleiding van de enquête kunt u 

vinden op de website van de school bij de notulen van de MR. 

 

Tijdens de studiedag van 8 februari gaan de leerkrachten aan de slag met ZIEN! Een hulpmiddel om de sociaal/emotionele 

ontwikkeling van kinderen te volgen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, horen wij het graag. 

De MR van De Hien.  

 

 

Hiep Hiep Hoera!  
 

  

10 februari  Kyan van der Tweel  11 jaar  

12 februari  Liam van Ooijen     4 jaar  

15 februari   Marieke van Cleef  10 jaar  

17 februari  Jennifer Derksen     8 jaar  

20 februari  Myrthe van Beem   12 jaar  
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Schoollunch  
Wat was onze schoollunch 

ontzettend leuk en gezellig 

met al die ouders, 

grootouders, verzorgers en 

overige belangstellenden 

die we mochten 

verwelkomen bij ons op De 

Hien! 

Na een presentatie over 

gezonde voeding van Marijn 

Haan (GGD) gingen volwassenen en kinderen gezamenlijk de lunch klaarmaken. Daarna werd er groepsdoorbrekend 

gesmikkeld van al dit lekker.  

De ouders van de gezonde school werkgroep willen we heel hartelijk bedanken voor de organisatie en het bedenken van de 

lekkere en originele recepten! Op verzoek van een aantal ouders vindt u de recepten bij  de mail van deze Hienwijzer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


