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Belangrijke data 
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 van 8.15 uur – Komt u ons helpen?  

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 

5 juni  Groep 1/2 uitje fruitpark  

6 juni  Groep 3/4  uitje fruitpark  

10 juni  2e Pinksterdag  – alle kinderen vrij  

11 juni  Studiedag         – alle kinderen vrij  

12 juni  Nationale buitenspeeldag  

 
Weet jij wat ik heb gehoord? 

Jezus is verrezen 

opgewekt, zo noem je dat 

ik heb het nagelezen. 

 

Hij ging dood, maar stond weer op 

wow, het is bijzonder 

zomaar levend liep Hij rond 

geweldig wat een wonder. 

 

Jezus leeft, Hij is niet dood 

en Hij wil heel graag wonen 

binnenin jouw kinderhart 

Hij vraagt jou: Mag ik komen? 

Kind, daar in jouw kinderhart 

daar wil ik dolgraag wonen!  
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Opgericht: Dodewaard achttien september negentienhonderd zesendertig 

 
 
 
 

Aan de leerlingen van cb De Hien. 
 
 
Koningsdag 2019 
 

Zoals jullie gewend zijn, zal het ook dit jaar op koningsdag weer gezellig zijn op 
het dorpsplein in Dodewaard. 
  

’s Morgens om 10.00 uur zingen we met z’n allen liedjes voor de koning bij de 
aubade. 
Afgelopen jaren is gebleken dat er weinig interesse was om op het schoolplein te 
verzamelen, daarom is besloten om niet meer met Amicitia langs de scholen te 
lopen om de kinderen op te halen. 
 
Vanaf 13.30 uur is er net als voorgaande jaren van alles te doen nl een 
wintersleebaan, springkussen voor de allerkleinsten, kop van jut en een 
rodeostier waarmee gereden kan worden. 
 
Maar natuurlijk is er ook een rommelmarkt voor jullie! Heb je spullen die je zou 
willen verkopen? Zorg dan dat je om 13.30 uur op het dorpsplein bent, waar de 
mensen van de Oranjevereniging zorgen dat je een mooi plekje krijgt. 
 
Kom gezellig met je familie en vriendjes naar het dorpsplein, tot dan! 
 
 
Het bestuur van de Oranjevereniging. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dagelijks bestuur : Wim van Breda (voorzitter)  Acaciastraat 2 6669 el Dodewaard tel. 0488 428053 
 
info@oranjeverenigingdodewaard.nl             Bank: rabobank betuwe  rek.nr. NL21 RABO03142.55.524         

 
 

mailto:info@oranjeverenigingdodewaard.nl
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Welkom! 
Na de meivakantie mogen we twee nieuwe leerlingen verwelkomen in groep 1:  

Sophia Gregoor en Twan van den Berg.   

Van harte welkom allebei!  

We wensen jullie heel veel succes en plezier bij ons op De Hien.  

 

 

Wereldoriëntatie 
Na de vakantie starten wij met een nieuw thema: thema dierenrijk. Voor dit thema hebben wij verschillende materialen en 

spullen nodig waarmee de kinderen kunnen knutselen. Wij zijn op zoek naar: 

- schoenendozen (groot en klein) 

- dozen (groot en klein) 

- wc rollen  

- keukenrollen 

- folie 

- ijsstokjes 

- gaas 

- plastic dieren (die we mogen houden) 

- andere spullen waarmee kinderen kunnen knutselen 

Heeft u bovenstaande spullen thuis en mogen wij deze gebruiken voor ons thema, dan kunt u de spullen afgeven bij juf Betsie 

of juf Neline.  

 

Statiegeldactie Huize Appelenburg 
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.  

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 

 


