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Belangrijke data 
22 januari Promoshow Mad Science  gr 1 t/m 4 en 5 t/m 8  

24 januari Studiedag: alle kinderen vrij  

25 januari Gastlessen groep 5 t/m 8 op het Pantarijn  

2 februari  Open dag scholen voortgezet onderwijs  

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

7 februari  Excursie NEMO Amsterdam groep 5 t/m 8  

11 t/m 15 februari  Proeftoets cito groep 8  

12 februari  19.00 uur: MR-vergadering  

22 februari  Rapporten mee  

25 en 27 februari Oudergesprekken  

1 maart  Gezonde schoollunch  

4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie   (aanmeldingsweek VO voor leerlingen uit groep 8) 

11 maart Start thema Lentekriebels  

13 maart  Luizencontrole 

13 maart  Biddag  

 

PROMOSHOW Mad Science 
Op dinsdag 22 januari is er een promoshow van Mad Science bij ons op school.  

Van 10.45 – 11.15 uur zal deze show gehouden worden voor groep 1 t/m 4. Mocht u een peuter van 3 jaar hebben, dan 

bent u van harte welkom om samen met uw kind bij deze show te komen kijken. Het thema is ‘De wonderen van beweging’. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zullen na afloop van de show informatie mee krijgen over de naschoolse wetenschap & 

techniekcursus van 6x op donderdagmiddag in februari en maart.  
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LIO (leerkracht in opleiding) stagiaire in groep 4  
Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 4 kennis kunnen maken met Willemijn van Maren. Zij is 4e jaars Pabo-

studente en gaat haar laatste stage, haar LIO-stage doen bij ons op school. Op 6, 7, 8, 12 en 13 februari zal zij enkele lessen 

verzorgen aan de kinderen van groep 4 en de nodige voorbereidingen treffen.  

Op woensdag 20 februari start zij officieel met haar LIO-stage. Dit betekent dat zij op woensdag, donderdag en vrijdag de 

gehele dag de lessen aan de kinderen van groep 4 zal verzorgen. Zij heeft op deze dagen de eindverantwoordelijkheid voor 

deze groep onder supervisie van leerkrachten Neline en Betsie. U kunt op deze dagen met vragen over uw kind uit groep 4 

terecht bij Willemijn.  

De kinderen van groep 4 zitten op deze dagen de gehele dag met hun jaargroep bij elkaar en dus niet bij groep 3 of 5. Op 

maandag en dinsdag verandert er niets, de lessen worden dan gegeven op de ochtend door juf Marinka en ’s middags door 

juf Neline en Betsie.  

Woensdag 12 juni is (voorlopig) de laatste werkdag van Willemijn. We wensen haar veel plezier en succes bij ons op school! 

 
Even voorstellen  

Mijn naam is Willemijn van Maren, ik ben 20 jaar en woon in Ochten. Ik heb twee broertjes en 

een zusje. Ik ben christelijk opgevoed en ga naar de Hervormde Gemeente Ochten. Ik hou ervan 

om muziek te maken, te tekenen en boeken te lezen. Ook ben ik sinds 1.5 jaar begonnen met 

willemijnfotografie. Fotograferen van mensen vind ik super gaaf om te doen.  

Sinds juli ben ik verloofd en hoop ik september 2019 te gaan trouwen met Antal. Op dit moment 

studeer ik de PABO aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik zit nu in mijn 4e en meteen ook mijn 

laatste jaar.  

Mijn Lio-stage ga ik lopen in groep 4. Vanaf 6 februari zal ik op woensdag, donderdag en vrijdag 

voor de klas staan. Op dinsdag ben ik ook aanwezig om te werken aan mijn afstudeeronderzoek.  

Ik heb er enorm veel zin in en hoop de ouders van groep 4 snel te ontmoeten!  

Hartelijke groet,          Willemijn  –  w.vanmaren@cnbdehien.nl  

 

Letterfeestje groep 3 
Hiep, hiep, hoera, de kinderen in groep 3 hebben alle letters geleerd. 

Dat is een reden voor een feestje: het letterfeest. Op donderdag 31 januari vieren we dit. 

Met hulp van de kinderen uit groep 4(van 3/4) gaan we deze dag, na de pauze, allerlei spelletjes 

met letters doen. Natuurlijk sluiten we af met het letterdiploma. Het wordt vast een gezellige dag. 
 
Excursie Nemo en gastlessen groep 5 t/m 8  
Op donderdag 7 februari gaan groep 5 t/m 8 op excursie naar NEMO in Amsterdam in het kader van ons project wetenschap 

en techniek. We vertrekken om 8.30 uur en proberen weer om 14.30 uur terug te zijn.  

Afgelopen week hebben we een ‘poll’ gehouden onder de ouders van groep 5 t/m 8 over een vrijwillige bijdrage van €10 

voor deze excursie in verband met de forse lasten. 96,5% van de ouders vond dit geen probleem en we kregen reacties terug 

dat dit uitje een leuk en zinvol idee is. Inmiddels hebben de ouders van groep 5 t/m 8 een mail ontvangen over hoe de 

vrijwillige bijdrage betaald kan worden. De overige kosten van deze excursie is voor rekening van de school.  

 

Op vrijdag 25 januari gaan groep 5 t/m 8 naar het Pantarijn te Kesteren  voor een gastles over wetenschap.  
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