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Belangrijke data 
10 december Strookje inleveren opgave aantal personen bezoek kerstviering 

10 december 14.00 uur: Orkestrepetitie voor kinderen die muziekles hebben  

10 december  Start inzamelingsactie ‘gratis kan je elkaar helpen’.  

17 december  14.00 uur: Orkestrepetitie voor kinderen die muziekles hebben 

17 december Kerstbakjes maken  

19 december  12.00 uur: alle kinderen ’s middags vrij 

19 december  18.00 uur: Kerstviering ’s avonds in sporthal de Eng  

20 december  Laatste dag inzamelingsactie ‘gratis kan je elkaar helpen’ 

20 december Bord en bestek mee naar school. 

21 december  8.30 uur Kerstontbijt 

21 december  12.00 uur: alle kinderen ’s middags vrij  

 24 december t/m 4 januari: kerstvakantie  

7 januari  1e schooldag na de kerstvakantie  

7 januari  Thema Gouden Weken 

9 januari 8.15 uur: Luizencontrole – Komt u ons helpen?  

14 januari  Thema wetenschap  

16 januari  Lessen Hetty Smits – activiteit thema wetenschap  

24 januari Studiedag: alle kinderen vrij  

2 februari  Open dag scholen voortgezet onderwijs  

4 en 6 februari 14.30 – 17.30 uur: adviesgesprekken groep 8 

 
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), oase, kaars, kersttakken (kleine takjes),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? 
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Uitnodiging Kerstviering 19 december 2018 
 

         Zeven bootjes in het water. 

           Dertien vogels in de lucht.  

           En één wandelstok in zijn hand.  

           Meneer Exactus kijkt tevreden.  

           Het is fijn om alle goed te tellen. 

 

           Meneer Exactus is een van de beste tellers van het land.  

           Hij heeft een brief gekregen van de keizer.  

           Hij moet naar Rome voor een belangrijke opdracht.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Graag nodigen wij u uit om samen met ons kerst te vieren. 

 
           Locatie: Sporthal de Eng  

Inloop: 17.50 uur 

           Viering: 18.00 – 19.00 uur 

 

Praktische zaken:  

Aan het einde van de viering vragen wij u om een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte onkosten.  

           De kinderen sluiten de kerstviering af met hun eigen groepsleerkracht.  

           Wij nodigen u uit om na de viering nog even na te genieten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

    

------------------------------------------------------------------------------ 
Vandaag hebben alle kinderen een uitnodiging voor onze kerstviering mee naar huis genomen.  

Belangstellenden zijn van harte welkom. I.v.m. het aantal stoelen willen we wel graag weten op hoeveel mensen we 

ongeveer kunnen rekenen.  

Wilt u maandag a.s. het opgavestrookje inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
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Geboortenieuws 

                Hiep Hiep Hoera! Keano uit groep 4 heeft een zusje gekregen!  

                Ze heet Noëlla en is kerngezond. Heel veel geluk gewenst samen!  
 
 
 

 
Vanuit de MR… 
Tijdens de informatieavond jl. hebben wij als MR kort aangegeven wat we doen en de 

oproep gedaan om ons vooral te laten weten wat u bezig houdt. Er is een nieuwe 

brievenbus voor ideeën/ vragen/ opmerkingen. Dit kunt u natuurlijk ook anoniem doen. 

Verder zijn de leden van de MR ook te bereiken via de mail ( zie website: onze school- MR). 

De brievenbus hangt in de hal, bij binnenkomst rechts. Wij vinden het heel fijn als u de 

moeite neemt om het ons te laten weten als er iets speelt waar wij wat mee kunnen. 

 

Wij als MR kregen ook de vraag van een ouder of de lunchtijd van de kinderen niet te kort 

is. Regelmatig kwam er brood mee terug en sommige kinderen klagen over buikpijn. Vanuit 

de inspectie mag de pauzetijd niet langer duren, bij deze schooltijden. Daar kunnen wij dus 

helaas niets aan veranderen.  

Daarnaast is er op dit moment schoolfruit. Als er fruit van die ochtend over is dan kunnen de kinderen dat met de lunch 

opeten. Daardoor blijft er wel eens een broodje over. Dit geldt ook als er een jarige en dus een traktatie is. Is er geen 

schoolfruit of traktatie en het brood is niet op, dan nemen de kinderen dat mee naar buiten om daar verder op te eten. Wij 

nemen dit punt mee naar de leerkrachten zodat ook zij alert zijn en controleren of de broodtrommels leeg zijn.  

Mocht u toch nog problemen ervaren, wilt u dit dan met de betreffende leerkracht bespreken? 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en mochten er nog meer vragen zijn dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

De leden va de MR 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen  
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 

2019 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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Stichting ‘Gratis kan je elkaar helpen’ 
De weken voor kerst zijn bijna aangebroken. In deze periode willen we samen met de kinderen  stil staan bij mensen die het 

minder goed hebben dan wij. We hebben ervoor gekozen om een lokaal, goed doel te ondersteunen. Daarnaast willen we 

de kinderen bewust maken dat het niet vanzelfsprekend is voor iedereen om eten en luxe producten in overvloed te hebben. 

  

Stichting ‘gratis kan je elkaar helpen’ geeft gezinnen, die dat goed kunnen gebruiken, net dat beetje extra. Een ouder van 

onze school is actief betrokken bij deze stichting en heeft dit goede doel voorgedragen.  Als school willen wij deze stichting 

helpen met het inzamelen van verschillende levensmiddelen, zodat de stichting kerstpakketten kan samenstellen voor 

gezinnen in de regio.  

 

Vanaf maandag 10 december t/m donderdag 20 december staan er dozen in de hal van onze school. Hier kunt u de 

volgende levensmiddelen doneren: 

- Chocolademelk 

- Knakworsten/rookworst 

- Kerstkoekjes 

- Kerstsnoep 

- Blikken en potten 

- Pasteibakjes/ragout 

- Kaarsen 

- Koffie/thee 

- Soepen 

- Beleg: jam, pindakaas, chocoladepasta, hagelslag 
 

We hopen dat u samen met u kind(eren) producten inzamelt of 

koopt en naar school brengt. Zodat we straks gevulde dozen weg kunnen brengen naar deze stichting.  

 
Kerstontbijt 
Op vrijdag 21 december hebben de kinderen een kerstontbijt op school. Deze ochtend start gewoon om 8.30 uur.  

Elk kind zorgt zelf voor een bord, beker en bestek. Bij de deur van de klas van uw kind hangen 2 ‘kerstbomen’ waarop 

ontbijtgerechtjes kunnen worden ingevuld in de kerstballen.  

Ieder kind schrijft op de lijst welk ontbijtgerechtje hij/zij mee neemt. U kunt bijv. denken aan een schaal met plakjes 

ontbijtkoek of kerstbrood, minicroissantjes, fruitsalade, eitjes, broodjes, etc; kortom u mag samen met uw kind uw 

kerstcreativiteit erop los laten! Wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat het bord en bestek donderdag 20 december op 

school is? Het ontbijtgerechtje kan vrijdagochtend 21 december meegenomen worden.  
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Schoolfruit week 50  
 

 
 
 

 
 

 
 
Operatie 
Demian de Bruijn heeft een operatie aan zijn oor gehad.  

Wat fijn dat alles goed verlopen is en dat je deze week weer op school was. 

We hopen dat je beter kunt horen en dat je gehoor goed blijft. 

Je bent een kanjer! 

 
 
 
Stagiaires 
In de laatste 2 weken voor de kerstvakantie zien we 3 nieuwe gezichten bij ons op school. Het zijn stagiaires vanuit het 

voortgezet onderwijs.  

    Megan Luttikhuizen komt in week 50 in groep 3/4 en in week 51 in groep 1/2. 

   Kue Lah Min komt in week 50 in groep 1/2.  

    Silvana van de Kuilen komt in week 50 en 51 in groep 8.  

 

Welkom allemaal! We wensen jullie veel plezier en succes bij ons op De Hien!  

 
 
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. 


