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Belangrijke data 
 24 december t/m 4 januari: kerstvakantie  

7 januari  1e schooldag na de kerstvakantie  

7 januari  8.15 uur: inloop en koffie/thee voor ouders/verzorgers in onze hal  

7 januari  Thema Gouden Weken 

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

14 januari  Thema wetenschap  

14 januari 17.00 uur: nieuwjaarsbuffet voor OC/MR-leden 

14 januari Start Cito-toetsen gr 2 t/m 8 

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 

12 februari  19.00 uur: MR-vergadering  

22 februari  Rapporten mee  

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Hopelijk heeft u net zo genoten als wij van de sfeervolle kerstviering afgelopen woensdag. Samen met de kinderen en alle 

belangstellenden vierden we dat met Kerst een heel bijzonder kind is geboren. Een redder, de Zoon van God. We hebben 

kennis gemaakt met meneer Exactus, hij kon goed tellen, maar hij kwam tot de conclusie dat je dan nog niet weet wat 

belangrijk is in de wereld. Dat je beter over mensen kunt ver-tellen. wie zijn ze en waarom zijn ze zo bijzonder?  

 

Complimenten en dank aan de kerstcommissie en een ieder die geholpen heeft voor de organisatie van dit kerstfeest! Wat 

fijn dat ruimte genoeg was voor een ieder die hierbij aanwezig wilde zijn. We hebben genoten van dominee Martin die het  

kerstverhaal vertelde, kinderen zongen, droegen gedichten voor en er werd gebeden. 

En wat leuk dat we dit jaar een heus ‘Hienorkest’ hadden. Heel erg knap hoe de kinderen na 10 lessen saxofoon, slagwerk of 

hoorn al twee kerstliedjes konden meespelen. Onze muziekleerkrachten, Jan van der Zanden, Connie Wegbrans en Fredie 

Huisman wil ik heel hartelijk bedanken voor hun tijd, inzet en enthousiasme! Dankzij hen klonk er de afgelopen maanden 

letterlijk muziek in de school.  

 

Maar niet alleen de kerstviering stond deze week op het programma: Afgelopen maandag werden er door alle groepen 

kerstbakjes gemaakt. De dennengeur rook je in de school. Op donderdag mochten de leerlingen uit groep 5 t/m 7 gaan 
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schaatsen in Opheusden. Een sportief uitje wat zorgde voor een winters gevoel. De organisatie van de schaatsbaan te 

Opheusden wil ik hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en het welkome gevoel! 

Deze kerstweek sloten we af met een kerstontbijt op school. Ieder kind mocht iets mee nemen voor het kerstontbijt. Er 

stonden feestelijke ontbijtbuffetten klaar waar heerlijk van gesmuld werd.  

 

Wat betreft het wel en wee van de teamleden, het volgende:  

Ruim een jaar geleden heeft juf Suzan een ongeluk gehad waarbij de pees in haar vinger is afgescheurd. Helaas is dit niet 

goed hersteld. Dit betekent dat juf Suzan opnieuw geopereerd moet worden aan haar vinger. Dit staat gepland op maandag 

14 januari. De herstelperiode erna is minimaal 8 weken. Dit betekent dat juf Suzan vanaf maandag 14 januari haar taak als 

groepsleerkracht van groep 1/2 niet kan uitvoeren.  

 

Van maandag 14 januari t/m vrijdag 1 maart 2019 (de dag voor de voorjaarsvakantie) zal de groepsbezetting in groep 1/2 er 

als volgt uit zien: 

maandag en dinsdag:         invaller uit onze invalpool IPPON 

woensdag t/m vrijdag:        juf Jacqueline Schulte  

We weten nu nog niet wie deze invaller zal zijn. Zodra dit bij ons bekend is, zullen we u dit laten weten.  

Dit betekent dat juf Jacqueline in deze periode op vrijdag niet zal werken als groepsleerkracht van groep 3/4.  

Een bekend gezicht, nl. Juf Francien Louter zal deze vrijdagen van haar overnemen. Zij zal deze periode aanwezig zijn op de 

vrijdagen in groep 3/4. We zijn blij dat zij dit wil doen deze periode! 

Juf Suzan zal in deze periode wel af en toe aanwezig zijn op school om aan andere taken te werken.   

Ook juf Scarlette moet een operatie ondergaan. De verwachting is dat dit ook in januari zal zijn en dat zij dan twee weken 

afwezig is. Als de exacte datum bekend is, zullen we de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 hierover informeren.  

Eind januari zal ons team versterkt worden met lio-stagiaire Willemijn van Maren. Zij zal ingezet worden in groep 4. In een 

Hienwijzer in januari zal zij zich voorstellen en zullen wij haar werkdagen en taken verder toelichten.  

Na de kerstvakantie starten we met een inloop op maandag vanaf 8.15 uur. U kunt uw kind in de klas brengen en de 

leerkracht van uw kind een goed nieuw jaar wensen. Daarna is er gelegenheid voor ouders/verzorgers om in de hal van onze 

school elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een kopje koffie of thee om 

elkaar de beste wensen over te brengen.  

 

Voor nu wens ik u allemaal namens het 

team van De Hien een fijne 

kerstvakantie, dat dit een ontspannen, 

feestelijke tijd samen met uw kind(eren) 

mag zijn.  

Fijne kerstdagen en veel geluk en 

gezondheid voor 2019! 

 

Evelien Buis 

Schoolleider cb De Hien  
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Schaatsen in Opheusden 
Op donderdag 20 december mochten de kinderen van groep 5, 6 en 7 

gaan schaatsen in Opheusden. De kinderen gingen, onder begeleiding, 

op de fiets naar Opheusden. Eenmaal aangekomen bij de schaatsbaan 

werden de schaatsen aangedaan en kon iedereen het ijs op. Bij de 

schaatsbaan waren oranje zeehonden, met deze zeehonden konden de 

kinderen oefenen om te schaatsen. Het was ontzettend leuk! 
 

 
 
Afscheid  
We nemen afscheid van 2 leerlingen van onze school.  

Sem uit groep 6 en Gyano uit groep 3 gaan allebei na de kerstvakantie naar een andere school Zij 

zullen naar de Wissel in Tiel gaan.  

We wensen hen heel veel succes en plezier en hopen dat jullie je daar snel thuis zullen voelen.  

 
 

 
Kerstviering  
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Welkom!  
Wij mogen nieuwe kinderen verwelkomen op De Hien. Dit zijn in groep 1:  

 

Finn Jansen 

Koen van Tintelen 

Anne Hin 

Anouk van Doesburg 

 

Van harte welkom!  

We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons op De Hien.  

 

 

 
Stichting ‘Gratis kan je elkaar helpen’ 
In de weken voor kerst hebben we met elkaar producten ingezameld voor de stichting ‘gratis kun je elkaar helpen’. Deze 

stichting ondersteunt mensen die van een minimal inkomen moeten rond komen. Wat fijn dat de dozen met levensmiddelen 

en overige producten zo goed gevuld zijn! Inmiddels zijn de dozen opgehaald.  

Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage namens deze stichting!  

  
 
                                   

Kerstontbijt 
Wat een mooie ontbijtgerechtjes hadden de kinderen meegenomen voor ons kerstontbijt van 

vandaag! Heel fijn om met elkaar zo sfeervol met elkaar de laatste dag voor de vakantie te kunnen 

beginnen.  

De kinderen (en leerkrachten!) hebben gesmuld van alle lekkere dingen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


