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Belangrijke data 
 

28 maart  Grote Rekendag 

28 maart  Schoolvoetbal jongens 11-tallen  

29 maart  Paasviering  

30 maart  Goede vrijdag – alle kinderen vrij  

  2 april  2e Paasdag – alle kinderen vrij  

  4 april  Schoolvoetbal meisjes 7-tallen  

10 april  Open ochtend nieuwe leerlingen  

11 april  Schoolvoetbal jongens 7-tallen  

12 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7  

13 april  Praktisch verkeersexamen groep 7  

13 april  Schoolvoetbal finale avond  

17 t/m 19 april  CITO eindtoets groep 8  

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  

15 mei/17 mei Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007  

21 mei  2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij  

22 t/m 25 mei  Avondvierdaagse  

24 mei/28 mei  Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007 

 
 

Schoolreisje groep 1 t/m 7  - geen lessen voor groep 8  
Op vrijdag 8 juni gaan groep 1 t/m 7 op schoolreisje (zie de vorige Hienwijzer).  

Leerlingen uit groep 8 zijn deze vrijdag vrij.  
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Pasen 
Op donderdag 29 maart vieren wij met elkaar het Paasfeest.  

Deze dag zullen we het Paasverhaal vieren door middel van een Sing in. 

Tussen de middag zullen we in de klas met elkaar lunchen. Elk kind zorgt 

voor een bord, beker en bestek. Op de deur van de klas komt een lijst te 

hangen met verschillende soorten beleg. Onze oudercommissie zorgt voor 

drinken en brood. Ieder kind schrijft op de lijst welk broodbeleg hij/zij 

mee neemt en zorgt dat het beleg op donderdag 29 maart op school is.  

 

 

 

 

 

Hiep Hiep Hoera!  
 

24 maart  Marco Kiers     8 jaar  

24 maart  Menno Vermeer     9 jaar  

25 maart  Tim van Dijkhorst     6 jaar  

28 maart  Tanja de Kramer    11 jaar  

30 maart  Hugo Appeldoorn   11 jaar  

  3 april   Lucy van Deyzen      8 jaar  

  5 april   Rick van den Berg    10 jaar  

  5 april   Ada Kiwala      9 jaar  

 

 
 
 
Screening GGD 
Aukje van Ekeren, doktersassistente vanuit de GGD,  komt op school voor de screening van de leerlingen geboren in 2007 en 

2012 op: Dinsdag 15 mei, donderdag 17 mei, donderdag 24 mei en maandag 28 mei.  

 

Alle ouders/verzorgers van een leerling met het geboortejaar 2007 of 2012 ontvangen een brief per post met een vragenlijst.  

Wilt u deze vragenlijst invullen en voor 15 mei meegeven aan uw kind naar school?  

Het consult is in principe alleen voor het kind, ouders mogen mee komen, maar worden niet expliciet uitgenodigd. Als u 

aanwezig wilt zijn bij de screening, dan kunt u contact opnemen met de GGD, de contactgegevens staan in de begeleidende 

brief bij de vragenlijst die u ontvangt.  
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Vanuit de Werkgroep gezonde school  
Afgelopen maanden hebben alle kinderen op 

woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit 

gekregen op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Er zijn veel soorten groenten en fruit 

aangeboden; van appels en bananen tot 

radijsjes en bleekselderij. We hebben met 

elkaar geproefd van soorten die onbekender 

waren en gesmuld van de heerlijke fruitbakken 

die de fruitouders iedere week weer 

klaarmaakten, nogmaals heel hartelijk dank 

hiervoor!  

Het schoolfruitprogramma loopt ten einde en 

de laatste dag is vrijdag 20 april (week 16).   

 

Vanuit de werkgroep gezonde school willen we 

graag doorgaan met het eten van fruit nadat 

het schoolfruit stopt. We zien graag fruit op 4 

fruitdagen per week:  Maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag.   

Wilt u op deze dagen aan uw kind alleen 

groente of fruit meegeven voor de pauze van 

10 uur?  

Op vrijdag mag u meegeven wat u wil, behalve snoep, chips en gefrituurde snacks. Deze zijn niet toegestaan als 

tussendoortje.  

 

Nog enkele links met inspiratie voor gezonde traktaties. De leerkrachten krijgen graag hetzelfde als de kinderen.  

www.gezondtrakteren.nl    www.voedingscentrum.nl/trakteren  -> kopje ‘verjaardagen’ 

 

 

 
 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
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Lente kriebels 
Maandag 19 maart 2018 is het thema lente kriebels geopend. Dus gaan 

we het een hele week over lentedingen hebben. Wij zijn op maandag als 

eerste gestart met de les over verliefdheid. Op donderdag hadden we 

het in groep 8 over  homo’s en lesbies en hoe de mensen in de buiten 

wereld daar op reageerden en dat was soms best wel heftig. 

 
Colin Mekking – groep 8  

 

 

Wie wil er in de werkgroep schooltuin? 
Schooltuin ‘vrijwilligers gezocht!!  

Het  organiseren van tuinactiviteiten  door mee te draaien in de schooltuinwerkgroep.  

 

In overleg en samenwerking met vrijwilligers van de werkgroep “ schooltuin “ worden er activiteiten gepland. 

Wij zijn op zoek naar ouders, opa ‘s, oma ’s die enthousiast zijn om met onze kinderen in de schooltuin aan de slag te gaan.   

Het doel van de schooltuin werkgroep is de kinderen begeleiden bij verschillende schooltuin activiteiten. Kennis over te 

dragen hoe met de natuur om te gaan door vanuit de praktijk te leren.  

 

       

                  
Samen met een groepje kinderen werken in de schooltuin.  

De  tuin activiteiten vinden voornamelijk onder schooltijd  plaats. 

Bent u enthousiast?  Dan kunt u zich opgeven bij  Suzan Ruijs.  S.ruijs@cnbdehien.nl  

  

 

 

mailto:S.ruijs@cnbdehien.nl
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Project Gouden Eeuw  
Na de meivakantie starten we met het thema 'Gouden Eeuw'. 

We willen met alle kinderen van de school een eigen 

'Nachtwacht' maken. Daarvoor hebben we behangrollen nodig 

van minimaal 1,5 meter lang. Als u nog behangrollen heeft die 

wij mogen gebruiken voor ons project...Dan kunt u ze inleveren 

bij Neline, Krijn of Marinka.  
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Uitnodiging paastraining  

Datum: maandag 26 maart 
 
Aanvangstijd: 19:00 
Afgelopen om: 20:00 

Locatie: De Wanmolen, Schweitzerpark 2, 6671 BR Zetten 

Voor wie: Voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar. 
Kosten: gratis 
 

Voor wie een keer wil kennismaken met badminton kan maandag 26 maart naar de 
paastraining voor de jeugd komen. Er zijn genoeg rackets en shuttles te leen. Maar je mag ook 
je eigen racket meenemen. 

Onder leiding van trainer Ger Trouerbach wordt er getraind. En wie de smaak te pakken krijgt 
kan drie keer gratis komen trainen/spelen alvorens te besluiten lid te worden.  

Wie niet op 26 maart kan, kan elke maandag binnenlopen en meedoen. Er zijn altijd 
bestuursleden om informatie te geven. 

Informatie: www.bczetten.nl of bel 06-43274447.  

 

 

 


