Belangrijke data
26 november
27 november
27 november
28 november
28 november
3 & 4 december
5 december
6 december
10 december
17 december
17 december
19 december
19 december
21 december
21 december
7 januari
7 januari
9 januari
14 januari

Schatkamer open voor de surprises van groep 5 t/m 8
10.00 uur: Grote Sinterklaasshow groep 1 t/m 4
19.00 uur: MR vergadering
14.00 uur: Inloop afsluiting WO project
scholenmarkt op het HPC te Zetten
Geen muzieklessen na schooltijd
Sinterklaasviering & surprises
Studiedag – alle kinderen de hele dag vrij
14.00 uur: Orkestrepetitie voor kinderen die muziekles hebben
14.00 uur: Orkestrepetitie voor kinderen die muziekles hebben
Kerstbakjes maken
12.00 uur: alle kinderen ’s middags vrij
18.00 uur: Kerstviering ’s avonds in sporthal de Eng
Kerstontbijt
12.00 uur: alle kinderen ’s middags vrij
24 december t/m 4 januari: kerstvakantie
1e schooldag na de kerstvakantie
Thema Gouden Weken
Luizencontrole
Thema wetenschap

Thema wereldoriëntatie
De afgelopen weken zijn alle leerlingen druk bezig geweest met het thema
wereldoriëntatie. De leerlingen hebben van alles geleerd over vulkanen, bomen en
bossen, bergen en bevolking.
Er zijn prachtige eindproducten gemaakt door de kinderen die zij graag aan jullie willen
laten zien. Daarom is er woensdag 28 november een inloop moment gepland van 14.00
uur tot 14.30 uur, zodat u samen met uw zoon/dochter de eindproducten kunt bekijken. U
komt toch ook?
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Kerstbakjes maken
We gaan met de kinderen kerststukjes maken op maandag 17 december tussen 12.45 en 13.30 uur.
Hiervoor is materiaal nodig, zoals

- bakje/mandje (voorzien van naam)
- vochtige oase
- kaars
- kersttakken (kleine takjes)
- coniferengroen
- hulst
- andere groene takken
- kerstballetjes
- sierappeltjes
- lint
- dennenappels, etc. (graag allemaal in een plastic zak voorzien van naam)

We hebben per klas ouders nodig om de kinderen te helpen een mooi stukje te maken. U kunt zich opgeven bij de
klassenouders. Als u mee helpt met het kerststukje maken, wilt u dan een snoeischaar meenemen?

Gezocht!
Kerst is in aantocht. Voor het versieren van de hal zoekt de kerstcommissie kerstversiering.
Vooral lichtsnoeren zijn van harte welkom. Heeft u thuis nog kerstversiering dat niet meer
gebruikt wordt, maar nog prima mee kan. Dan kunt u dit inleveren bij juf Scarlette.

Oproep OPR
Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband
passend onderwijs. Onze school werkt samen met Betuws Primair Passend Onderwijs (BEPO). Zij geven bijvoorbeeld ook de
gelden voor de arrangementen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk samenwerkingsverband heeft een
Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die de plannen en het
beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling
of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over
passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het samenwerkingsverband en denkt
ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.
Er is een plek vrij in de OPR en we zoeken een kandidaat die het
leuk vindt om deze in te vullen. Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot een lid van de MR of bij Evelien Buis.
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Ouderportal Parnassys
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest om ons ouderportaal in te richten en gebruiksklaar te maken.
Op de informatieavond hebben we u laten zien hoe het ouderportaal werkt en welke informatie over uw kind u hier kunt
vinden.
Alle ouders/verzorgers hebben inloggevens ontvangen. Wij hebben
positieve berichten ontvangen dat deze inloggevens werken. Ook
hebben de eerste ouders wijzigingen aangebracht in de persoonlijke
gegevens van hun kind. Heel fijn dat u dit gedaan heeft. Wij willen alle
ouders vragen om in te loggen op het ouderportaal en de gegevens van
hun kind te controleren en indien nodig te wijzigen. Wilt u met name de
medische gegevens, waaronder allergieën, controleren en evt. kloppend maken?
Op onze website, www.dehien.nl, vindt u een tabblad ouderportaal. Onderstaande informatie vindt u hier:
Op onze school werken wij sinds november 2018 met het ouderportaal van Parnassys. Wij zijn hiermee gestart omdat wij een
open en transparante communicatie naar ouders toe belangrijk vinden.
Het ouderportaal geeft u informatie over uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alleen ouders/verzorgers van leerlingen
van onze school hebben toegang tot dit ouderportaal.
Via de mail hebben alle ouders een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Klik hier om in te loggen in het
ouderportaal. Mocht u nog geen inloggegevens hebben dan kunt u deze aanvragen bij de schoolleider of administratie van
onze school.
na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren).
Links vindt u een aantal standaard menu items: alles, nieuws, updates, activiteiten.
Als u op de naam van uw kind klikt, dan komt u in het menu van uw kind. U vindt hier o.a. rapporten van voorgaande jaren,
toetsresultaten, absenties, groepsinformatie en persoonlijke informatie over uw kind.
Toetsresultaten:
U vindt hier de toetsresultaten van de landelijke toetsen (Cito-toetsen, deze nemen we af in januari/februari en mei/juni) en
de methodegeboden toetsen (deze nemen we gedurende het hele schooljaar af).
Groepsinformatie:
U vindt hier de e-mailadressen van de leerkrachten van uw kind. Tevens kunt u hier de verjaardagen van klasgenootjes van
uw kind zien.
Persoonlijke informatie (over…):
Hier vindt u persoonlijke informatie over uw kind, zoals NAW-gegevens, maar ook noodnummers.
Ook de medische informatie is hier terug te vinden, zoals medicatiegebruik, allergieën en overige gegevens van
zorginstanties.
In de module persoonlijke informatie heeft u de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren en/of te wijzigen. U klikt
hiervoor op het ‘pennetje’. Wij vragen u dringend deze informatie te controleren en up-to date te houden.
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Rechtsboven op de startpagina van het ouderportaal ziet u een symbool van een poppetje. Dit is het menu van u als
ouder/verzorger. Het bevat de volgende items: Profiel, facturen, school en uitloggen.
Profiel:
Hier kunt u uw eigen persoonlijke informatie zoals deze bij ons bekend is, inzien en wijzigen/aanpassen.
School:
Hier vindt u de contactgegevens van de school.
Tot slot…
Wellicht een overbodige opmerking. De leerkracht blijft nog steeds de bron van informatie. Contact tussen u en de leerkracht
van uw kind kan op initiatief van de leerkracht, maar ook op dat van u. Wij vragen u om daar, ondanks allerlei andere
informatiemiddelen zoals dit ouderportaal, gebruik van te blijven maken.
Tip van een ouder voor andere ouders/verzorgers: Op uw smartphone kunt u de Parnassysapp downloaden. Via deze app
komt u direct bij de algemene inlogpagina van Parnassys, wat toegang geeft tot het ouderportaal.

https://ouders.parnassys.net
Ouderavond 15 november
Wat fijn dat we zoveel ouders/verzorgers mochten verwelkomen op onze ouderavond afgelopen week!
Tijdens de presentatie over Gynzy, waarin onze aanpak van het huiswerk per 1 januari werd uitgelegd, kwam ter sprake dat
wij zogenaamde ‘handelingswijzers’ gebruiken waarin afspraken staan hoe wij dingen doen en welke afspraken er zijn
gemaakt. De handelingswijzer ‘huiswerk’ stuur ik u mee als bijlage bij deze Hienwijzer. Dan bent u op de hoogte hoe wij
werken m.b.t. het huiswerk.
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Sinterklaas
Brieven op school
Er kwam een brief in de klas. In de brief stond dat de piet nog in Spanje was.
al onze cadeautjes lagen nog in Spanje. piet besloot om naar Nederland
te fietsen en hij is nu onderweg om naar Dodewaard te fietsen.
Geschreven door Suzan en Eva uit groep 4/5

Schoen zetten en Pietenochtend
Misschien had u het al gemerkt, maar Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het
land!
Afgelopen donderdagavond mochten de kinderen uit hun onderbouw de schoen zetten op school. Wat een gezellig half
uurtje was dit! De dag erna waren er 2 zwarte pieten op school die heel erg van chocolade hielden, lekker!
Alle kinderen kregen een chocomunt, er werd gedanst, gezongen, gegymd en een speculaasje versierd.
Dank jullie wel Pieten – voor het bezoek aan onze school!
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