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Belangrijke data 
2 april  Grote rekendag ‘uit verhouding’  

3 april  Schoolvoetbal meisjes 7x7 

4 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7  

5 april  Praktisch verkeersexamen groep 7 

9 april  19.00 uur MR vergadering  

10 april  Schoolvoetbal jongens 7x7 

12 april Koningsspelen groep 1 t/m 8  

16 t/m 18 april  Cito eindtoets groep 8  

19 april  Goede vrijdag, Paasontbijt, Paasviering – alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur  

22 april t/m 3 mei  Paas/meivakantie  

6 mei  1e dag na de meivakantie  

8 mei  Luizencontrole 

13 mei Start thema Dierenrijk  

15 mei Lessen Hetty Smiths gr 1 t/m 8  

 
 

Extra ondersteuning kleutergroep  
Aan het einde van deze maand zal onze groep 1/2 de grootte krijgen van ongeveer 30 leerlingen. Dit betekent dat er extra 

ondersteuning zal zijn in de vorm van een onderwijsassistente. Iedere dag zal er voor deze groep een leerkracht en een 

onderwijsassistente aanwezig zijn. Zij zullen samen het onderwijs verzorgen en ook regelmatig de groep splitsen zodat er in 

kleinere groepen gewerkt kan worden. We hebben een nieuwe collega via SKLM gevonden die 3 dagen per week bij ons komt 

werken in groep 1/2, dit is Evelien van Meerten. In deze Hienwijzer zal zij zich voorstellen. De bezetting van groep 1/2 is per 1 

april als volgt: 

 

Maandag:  juf Suzan en Juf Evelien van Meerten  

Dinsdag:  juf Suzan en juf Joke  

Woensdag:  juf Suzan en juf Evelien van Meerten  

Donderdag:  juf Jacqueline en juf Evelien van Meerten  

Vrijdag:   juf Suzan en juf Haitske  
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In de voorjaarsvakantie kregen wij het verschrikkelijk verdrietige bericht 

dat de vader van Robin, Lenny, Lucy, Lilly en Rafy plotseling overleden 

was. Het overlijden van Casper van Deyzen is iets wat niet te begrijpen is. 

Hij stond midden in het leven en was een fantastisch lieve papa voor 

deze vijf kinderen en de geliefde van Lonneke van Deyzen.  

 

Veel mensen en kinderen waren afgelopen weken in gedachten bij 

familie van Deyzen en leefden met hen mee. Zij hebben veel kaarten, 

steun en medeleven ontvangen, ook in de vorm van aanwezigheid van 

ouders en kinderen bij de uitvaart vorige week donderdag. Namens hen, 

heel hartelijk dank hiervoor.  

 

We wensen Lonneke, Robin, Lenny, Lucy, Lilly en Rafy sterkte, moed en 

kracht om het dagelijks leven stukje bij beetje weer op te pakken.  
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Zieke kinderen  
Deze week lagen er 2 kinderen in het ziekenhuis.  

Anne Hin uit groep 1 is al voor de 3e week in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Eerst bleek zij de ziekte van Kawasaki te 

hebben. Toen dit over was en ze naar huis mocht, bleek ze een dubbele infectie te hebben. Ze moest alsnog in het ziekenhuis 

blijven voor 2 weken. Wat een pech voor haar! We duimen voor haar dat 

ze komend weekend weer thuis is, maar dit is nu nog niet zeker. Sterkte 

Anne!  

 

Demian de Bruin uit groep 3 heeft deze week 1 nachtje in het ziekenhuis 

gelegen. Hij was heel erg misselijk en moest veel overgeven. Hij bleek een 

longontsteking te hebben. Gelukkig is hij weer thuis en we hopen dat hij 

snel opknapt.  

 

 

 
Stoppen schoolfruit 

 
De afgelopen maanden hebben alle kinderen schoolfruit gekregen op woensdag en 

donderdag. Het einde van schoolfruit komt er aan; op donderdag 18 april is onze laatste 

schoolfruitdag.  

Vanaf 18 april is het de bedoeling dat alle kinderen op maandag t/m donderdag fruit of 

groente meenemen voor de ochtendpauze en op vrijdag is het  ‘coockiefriday’, een koekje 

mag dan ook.  

 
 
 

 
 
Welkom  
We mogen nieuwe kinderen verwelkomen in  groep 1 en 2:  
 

Chloe en Lexi van de Ven komen per 1 april bij ons op school.  

Chloe komt in groep 2 en Lexi in groep 1.  

Dileat Sigalet is een nieuwe leerling in groep 1.  

 

Van harte welkom allemaal!  

We wensen jullie een hele fijne schooltijd bij ons op De Hien. 
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GGD – Mijn Kinddossier  
Vanaf 1 maart werkt de Jeugdgezondheidszorg met Mijn Kinddossier, een online ouderportaal. 

Ouders met een kind tussen de 0-12 jaar hebben hierover een brief en folder ontvangen. 

In Mijn Kinddossier kunnen ouders: 

 

 Afspraken inzien of verplaatsen 

 Groeidiagrammen van hun kind bekijken 

 Een advies van de jeugdgezondheidszorg nalezen 

 Digitale vragenlijsten invullen. 

Ouders loggen in hun DigiD. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van hun kind veilig zijn. 

 

Wat verandert er voor de school? 

Voor uw school betekent dit dat de papieren vragenlijsten komen te vervallen. Ouders gaan de vragenlijsten digitaal in Mijn 

Kinddossier invullen. Leerkrachten hoeven deze dus niet meer in te nemen. Daarnaast ontvangen de ouders de bevindingen 

van het onderzoek op school via Mijn Kinddossier. Voor meer informatie over Mijn Kinddossier:  

                                  www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier 

 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Evelien van Meerten, ik ben 41 jaar en geboren in Dordrecht.  

Ik woon samen met mijn man Ruth en onze drie zonen van 19, 17 en 14 jaar en onze 

dochter van 9 jaar in Kesteren.  

Binnenkort mag ik op de Hien aan de slag als onderwijsassistente in de kleutergroep waar 

ik erg veel zin in heb!  

Voor de geboorte van onze kinderen was ik een aantal jaren werkzaam als 

onderwijsassistente op 3 basisscholen hier in de omgeving. Nu onze kinderen groter 

worden vind ik het erg leuk om de draad weer op te pakken.  

Ik hoop op een fijne tijd met de kinderen en u als ouders op deze mooie school! 

 

 

Gezocht 
Wie o wie zou ons groen/geel/oranje tuinhek om onze moestuin willen schuren?  

Wij hebben al een opa gevonden die dit hek voor ons wil schilderen in de schoolkleuren, nu zijn we nog op 

zoek naar iemand die het hek eerst wil schuren.  

Als je iemand weet of dit misschien wel voor ons wilt doen, dan kun je een mailtje sturen naar Evelien Buis  

(e.buis@cnbdehien.nl) of even binnen lopen.  

We zouden hier erg mee geholpen zijn!  

 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier
mailto:e.buis@cnbdehien.nl

