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Belangrijke data 
9 april  19.00 uur MR vergadering  

10 april  Schoolvoetbal jongens 7x7 

12 april Koningsontbijt & 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 – alle kinderen vrij 

  

6 mei  1e dag na de meivakantie  

8 mei  Afsluiting project WOII – oorlog en vrede plein 

8 mei  Luizencontrole 

13 mei Start thema Dierenrijk  

15 mei Lessen Hetty Smiths gr 1 t/m 8  

16 mei Sportdag Nederbetuwe groep 5 t/m 8 

30/31 mei Hemelvaart – alle kinderen vrij 

 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 April zijn de Koningsspelen. Deze dag staat in het teken van sporten, samenwerken en gezelligheid. Dit jaar worden 

de Koningsspelen georganiseerd in samenwerking met de buursportcoach en de CIOS-studenten. De kleur van de 

Koningsspelen is oranje. Trek deze dag je meest oranje kleding aan. 

Voor de sportieve dag kan beginnen gaan de kinderen gezellig met de 

groep ontbijten. Iedereen neemt zijn eigen BBB (bord, beker, bestek) 

mee. Na het ontbijt zullen wij met de kinderen naar de sportvelden bij 

sporthal ‘de Eng’ gaan. Rond 12.00 uur sluiten wij de sportdag af en gaan 

we terug naar school. Alle kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur 

uit. Wilt u uw kind een 10 uurtje, een bidon/flesje met water en een 

lunchpakket mee geven voor deze dag?  

 

Het Koningsdaglied en dans is dit jaar de Pasapas. U kunt deze alvast oefenen met uw kind via de link: 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
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Grote rekendag  
Dinsdag 2 april was de Grote rekendag 2019 met als thema ‘uit verhouding’.  

De ochtend is spectaculair geopend met een echte modeshow. Alles op de catwalk was 

‘uit verhouding’. Of de broek was te groot, de trui was te klein, de hoed viel over de ogen 

en nog veel meer. Daarna zijn de leerlingen in de klas bezig gegaan met verschillende 

rekenactiviteiten die aansloten bij het thema.  

 

 

 

Traktatiebeleid  
Op onze school hebben we afspraken over traktaties. Het liefst zien wij gezonde traktaties, maar een snoepje mag ook.  

Deze afspraken hebben wij gemaakt:  

 

 Houd de traktatie eenvouding. De kinderen moeten het als 1 portie kunnen eten.  

 Gezonde traktaties hebben de voorkeur, maar uw keuze hierin is vrij.  

 Leerkrachten krijgen het liefst dezelfde traktatie als de kinderen.  

 Geen gefrituurde snacks.  

 Geen cadeautjes.  

 

Als er toch een cadeautje wordt uitgedeeld, dan wordt het ingezameld door 

de leerkracht en blijven de cadeautjes op school waar ze eventueel gebruikt 

kunnen worden. Door het formuleren van beleid is er duidelijkheid  voor u 

en uw kind wat het trakteren op De Hien betreft. Samen vieren en plezier 

hebben vinden we belangrijk, een feestelijke traktatie kan hieraan bijdragen. 

 
 
 
Operatie juf Scarlette 
Op dinsdag 9 april zal juf Scarlette een buikoperatie ondergaan. Dit betekent dat zij de 2 weken tot de meivakantie niet kan 

werken. We wensen haar alvast veel sterkte en van harte beterschap! We verwachten haar na de meivakantie weer te zien in 

groep 8.  

 

Wat betreft de vervanging voor groep 8:  

Donderdag 11 april:  Invaller nog niet bekend 

Vrijdag 12 april:   Koningsspelen:   Evelien Buis of een invaller zal verantwoordelijk zijn voor groep 8  

Dinsdag 12 april:   1e dag Cito –Eindtoets:  Evelien Buis zal deze dag in groep 8 zijn.  

Vrijdag 19 april:   Paasontbijt/Paasviering:  Francien Louter zal deze dag in groep 8 zijn.  
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Avondvierdaagse Herveld  
Afgelopen jaren was het mogelijk om via de school mee te lopen met de avondvierdaagse te Herveld-Andelst.  

Vanuit onze oudercommissie kwam het voorstel om de mogelijkheid om mee te lopen middels inschrijven via de school niet 

meer te bieden vanaf dit jaar. Het team van De Hien kan zich vinden in dit voorstel en het besluit is genomen niet meer als 

school mee te lopen met de avondvierdaagse.  

Hiervoor zijn verschillende redenen, we proberen u deze zo duidelijk mogelijk uit te leggen.  

 

Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om een plek in de route te vinden waar alle kinderen op tijd langs komen. Sommige routes 

kruisen elkaar pas laat in de route zodat het kraampje van de oudercommissie pas aan het einde van de route werd 

gepasseerd door de lopers. Dit is jammer van de tijd en moeite die het de oudercommissie kost voor de organisatie hiervan. 

 

Ook het meelopen als groep op de laatste dag is lastig te organiseren. De kinderen die de 2,5 km lopen, moeten lang wachten 

bij het verzamelpunt op de kinderen die de 5 km lopen.  

Ook is het onduidelijk bij deze activiteit bij wie de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt tijdens het lopen van de route; 

bij de ouders/verzorgers die meelopen? Of bij de school omdat het via de school wordt aangeboden en kinderen met een 

schoolshirt aan lopen? Hier zijn de meningen sterk over verdeeld en hier komen we niet uit.  

Tot slot, de avondvierdaagse wordt niet in ons eigen dorp gelopen. Dit maakt dat er minder urgentie wordt gevoeld om mee te 

lopen als school.  

 

Natuurlijk vinden we het ook jammer dat we niet meer meelopen als school, echter denken we dat het wandelplezier er niet 

minder om is als kinderen met het eigen gezin, familie, kennissen of buurtgenoten de avondvierdaagse lopen.  

U kunt zich uiteraard zelf inschrijven voor de 48e SJOC Avondvierdaagse in Herveld-Andelst. Deze zal zijn van 11 t/m 14 juni. 

Meer informatie over het inschrijven en de avondvierdaagse vindt u op https://www.sjoc-avondvierdaagse.nl/ 

 

Erik Roelofse (voorzitter OC) en Evelien Buis (schoolleider) 

 

 

https://www.sjoc-avondvierdaagse.nl/
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Schoolvoetbaltoernooi 
Afgelopen woensdag hebben de meiden uit groep 8 gestreden 

tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Zij hebben sportief gespeeld, 

veel gescoord en zelfs een wedstrijd gewonnen. Helaas zijn zij 

niet door naar de finale avond. Goed gedaan Toppers! 

 

Woensdag 10 april zullen de jongens strijden in de voorrondes 

van het schoolvoetbaltoernooi. Zij zullen met twee teams 

deelnemen en ondersteund worden door een paar jongens uit groep 7. Komen jullie ze aanmoedigen?  

 

 

Paasviering 
‘In de vroege morgenstond is de steen voor het graf weg.  

Als onze stem van angst en verdriet zwijgt, ruisen de bomen uw lof,  

geuren de bloemen dat u er bent, kwettert de mus en zingt de merel dat Jezus leeft.’ 

 

Vrijdag 19 april is onze Paasviering. Wij starten de dag met een gezamenlijk Paasontbijt. In elke groep komt, in de weken 

vooraf, een inschrijflijst te hangen voor het beleg. De rest van het ontbijt wordt verzorgd door de oudercommissie. Iedereen 

neemt zijn eigen BBB (bord, beker, bestek) mee. Alle kinderen zijn deze dag (Goede Vrijdag) om 12.00 uur en dit is tevens de 

start van de Paas/meivakantie.  
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Woensdag 8 mei eindactiviteit wereldoriëntatie: voor kinderen en 
ouders/verzorgers 
Ter afsluiting van het thema WOII en de Tachtigjarige Oorlog 

wordt op woensdagmiddag 8 mei het schoolplein omgebouwd 

tot een oorlog en vrede plein. Aan de oorlog kant zal een 

uitgebreid aanbod aan oorlogsvoertuigen te zien zijn en is er een 

soepje voor de kinderen. Aan de vrede kant kunnen de kinderen 

oud-Hollandse spelletjes doen en is er snoep.  

Vanaf 12 uur voor de onderbouw en vanaf 2 uur voor de overige klassen is er ook verkoop van voorjaarsbloemen (tip: voor 

Moederdag) en is er een verloting van een overheerlijke chocoladetaart. De opbrengst zal gebruikt worden voor komende 

wereldoriëntatie projecten.  

Schrijf alvast de datum in de agenda!  

 
 
Statiegeldactie Huize Appelenburg 
Beste ouders en leerlingen van de Hien, 

 

Van 1 april t/m 30 juni is de opbrengst van het statiegeld van lege 

flessen bij supermarkt Coop voor de bewoners van Huize Appelenburg 

aan de Julianalaan in Dodewaard. 

Huize Appelenburg is een kleinschalige woonvorm voor mensen met 

dementie, vast wel bekend bij jullie. Er wonen 16 mensen, verdeeld over twee woningen. In de Appelenburg doen we ons 

best om het voor deze kwetsbare mensen zo aangenaam mogelijk te maken. 

Samen met familie, vrijwilligers en ons team zorgen we voor een warme en hartelijke sfeer, zodat iedereen zich welkom en 

thuis voelt. 

Mensen met het ziektebeeld dementie hebben vooral behoefte aan een veilige en herkenbare woon-en leefomgeving. Graag 

willen wij voor onze bewoners zo’n ‘dementievriendelijke’ omgeving realiseren. Dit willen we doen door onder andere het 

beplakken van ramen en deuren met herkenbare foto’s uit de omgeving, zoals van de kerk en natuur.  

Hier hangt wel een prijskaartje aan, een groot deel van de kosten zijn voor ons. 

Daarom zijn we heel blij dat we mee kunnen doen met deze mooie actie!  

We willen u én de kinderen vragen om mee te sparen voor een mooi bedrag! 

 In de hal van de school staat een winkelwagen waar de flessen in mogen, maar ook bij de Coop kan ingeleverd worden via de 

flessenautomaat buiten. Het bonnetje mag in het bakje naast de automaat. In de laatste schoolweek zullen wij deze spaaractie 

feestelijk afsluiten samen met school. 

 

Helpt u ons mee?! Alvast hartelijk dank namens de bewoners van Huize Appelenburg! 

 

 

Deze foto is inmiddels te zien op een van de ramen in de Appelenburg 
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