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Belangrijke data 
 

26 februari  Start thema plantenrijk  

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

10 maart  NL DOET actie  8.00 – 12.00 uur  

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) 

27 april  Koningsdag –alle kinderen vrij  

  

30 april t/m 11 mei Meivakantie – alle kinderen vrij  

14 mei  1e dag na de meivakantie – start thema Gouden Eeuw  

 
 

Schoolfruitouders  
Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het schoolfruit klaar gemaakt voor groep 1 t/m 4 door ouders.  

Op donderdag en vrijdag wordt dit nu door 2 ouders gedaan, een 3e 

ouder/verzorger/grootouders zou heel erg fijn zijn.  

Wilt u 1x per week helpen met het klaar maken van fruit, direct om 8.30 

uur? Loop gerust op donderdag of vrijdag de personeelskamer binnen 

of meld je even aan bij Evelien Buis: e.buis@cnbdehien.nl  

 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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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 zijn nog op zoek naar handige 

ouders. Ook 2 wethouders vanuit de gemeente Neder-

Betuwe zullen ons komen helpen, namelijk Herman Gerritsen en Rob Benschop. 

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 ouders en 

vrijwilligers mogen verwelkomen op zaterdag 10 maart! 

 
 

Einde project constructies 

We hebben het project constructies afgerond en willen iedereen die eierdozen, wc-rolletjes en ander kosteloos materiaal 

voor ons gespaard heeft, heel hartelijk bedanken! We hebben nu geen extra kosteloos materiaal meer nodig, dit 

meebrengen naar school hoeft niet meer.  

 

 

Biddag 
Woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Wij staan in de klassen stil bij het thema bidden. Mocht u met uw 

gezin ’s ochtends naar de kerk willen gaan, krijgt u daar gelegenheid voor. Wilt u dit aan de groepsleerkracht doorgeven? U 

hoeft hier niet officieel verlof voor te vragen middels een formulier.  

 

 

Voorleeswedstrijd 
Hugo uit groep 7 heeft voor de vakantie onze school vertegenwoordigd bij de 

regionale voorleeswedstrijd in Ochten. Dat is natuurlijk erg spannend! Hij heeft hier 

heel goed voorgelezen uit het boek Fantasia. Er waren ook leerlingen uit groep 7 die 

hem hebben aangemoedigd.  

Helaas is Hugo niet door naar de provinciale voorleeswedstrijd. Maar wij zijn trots 

op hem! Goed gedaan Hugo! 

 

 

 

 

 

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

 

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.  
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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: 

Wilma Meijering 

Hermien Luttikhuizen 

Hillegonda van den Berg 

 

Personeelsgeleding: 

Ingrid Rietkerk 

Jacqueline Schulte 

Francien Louter 
 

 

Hiep Hiep Hoera!  
24 februari  Jesper van den Berg    5 jaar  

24 februari   Lenny van Deyzen   10 jaar  

26 februari   Mike van Dodeweerd  10 jaar  

 2 maart   Anne Slaghuis   10 jaar  

 3 maart   Lotte Dams     7 jaar  

 3 maart   Luca Verhaaf     6 jaar  

 9 maart   Laura Hendriksen      11 jaar  

 

 

 

 

stagiaires  
De komende periode zullen de volgende stagiaires stage lopen bij ons op school:  

 

Groep 5: Clasien Huisman, op maandag en dinsdag.  

Groep 6: Max Veenbrink, op maandag en dinsdag. 

Groep 8: Marit Derksen, 4x een hele week in de periode februari – juni.  

 

We wensen jullie allemaal heel veel succes en een leerzame periode toe op De Hien!  

 

 

 



5 Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #12 
 

Hienks avonturen! 
Hienk, onze mascotte, is een echte Globetrotter. Een avontuurlijk ingestelde beer, die houdt van reizen! Hij gaat dan ook 

graag met een leerling van De Hien op reis, als deze kans zich voordoet. Hij schept graag op over zijn reizen. Daarom heeft hij 

een mooie wereldkaart opgehangen, waarmee hij kan pronken met zijn reizen! 

Mochten u en uw kind(eren) een leuke reis maken en Hienk mag mee….Laat dat dan weten aan juf Neline, juf Marinka of 

meester Krijn. Zij pakken Hienks koffer in en zorgen voor zijn reisbescheiden. 

 


