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Belangrijke data 
10 juni  2e Pinksterdag  – alle kinderen vrij  

11 juni  Studiedag         – alle kinderen vrij  

12 juni  Nationale buitenspeeldag  (er is gewoon gym voor gr 3 t/m 8) 

18 juni  MR vergadering 19.00 uur  

20 juni Rapporten mee  

21 juni  Schoolreisje groep 1 t/m 7 – groep 8 vrij  

24 & 25 juni  Oudergesprekken  

26 juni  Verjaardagen leerkrachten – feestprogramma  

28 juni  Schoolfoto’s ophalen 8.30 -9.30 uur  

28 juni  13 -14 uur: Bedankuurtje voor hulpouders 

1 juli  Musical groep 8 voor groep 1 t/m 7  

2 juli  Ochtend: musical groep 8 voor familie/belangstellenden  

2 juli  19 uur: afscheidsavond groep 8 

3 juli  Groep 8   11.00 uur op school  

4 juli  Afscheid groep 8  en v.a. 11.30 uur vrij en vakantie!  

4 juli  Groep 1 t/m 7 wenmiddag 12.45 – 14.00 uur  

4 juli  Inloopmoment om afscheid te nemen van vertrekkende teamleden 14.00 uur  

5 juli  Laatste schooldag – alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij  

8 juli t/m 16 aug                 zomervakantie 

19 augustus 1e schooldag na de zomervakantie 

 
Straatspeeldag 
12 juni 2019 is het nationale buitenspeeldag.  

Wij vinden het als school belangrijk dat de kinderen genoeg buiten spelen en doen daarom 

mee aan deze buitenspeeldag.  

Naast de gebruikelijke buiten speelmomenten gaan wij deze dag extra naar buiten in de 

vorm van een straatspeeldag. De Emmalaan en Anna van Burenlaan worden afgezet en de 

kinderen hebben de mogelijkheid om hier vrij te spelen. Zij mogen deze dag hun fiets, step, 

skeelers, etc. meenemen. Het is niet toegestaan om gemotoriseerde ‘voertuigen’ en/of 

nerfpistolen mee te nemen.  Dit in verband met de veiligheid.  

Heel veel buitenspeelplezier gewenst allemaal!  

 



2 Hienwijzer schooljaar 2018 - 2019 Editie #16 

  

Schoolreisje 
Vrijdag 21 juni gaat groep 1 tot en met 7 op schoolreisje.  

Dit jaar gaan wij met alle kinderen naar DierenPark Amersfoort. 

We gaan er een mooie, leerzame en vooral gezellige dag van maken.  

Alvast wat praktische mededelingen: 

 

 De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht. 

 De bussen zullen vertrekken om 8.30 uur. 

 We zullen rond 15.00 uur terug zijn op school. Via de klassenapp zal de 

exacte aankomsttijd worden gecommuniceerd.  

 Wilt u uw kind een tussendoortje en wat drinken mee geven? 

 De kinderen krijgen tussen de middag friet en hoeven dus geen eigen 

brood mee te nemen (dit mag wel). 

 De kinderen mogen een snoepje meenemen, maar graag met mate.  

 De kinderen mogen geen geld meenemen. 

 Telefoons, digitale camera’s etc. hebben wij als leerkrachten mee. De kinderen laten deze spullen thuis.  

 Wilt u uw zoon of dochter een reistablet geven indien hij/zij last heeft van wagenziekte? 
  

 

Schoolfoto’s ophalen  
Deze week zijn er schoolfoto’s gemaakt; Klassenfoto’s, individuele foto’s van de kinderen en een foto van alle kinderen samen.  

Op vrijdag 28 juni kunt u de foto’s van uw kind komen ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur.  

Het is de bedoeling dat u zelf een usb-stick mee brengt, wij zetten de foto’s er voor u op. Vervolgens kunt u zelf bepalen en 

regelen dat de foto’s worden afgedrukt of verwerkt op een product van uw keuze.  

Wij vragen voor het maken van de foto’s een vrijwillige bijdrage van u. Bij het ophalen van de foto’s kunt u uw bijdrage contant 

in een daarvoor bestemde bus stoppen.  
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Personele bezetting schooljaar 2019-2020  
Deze week hebben we meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd met en proeflessen bekeken van kandidaten voor onze 

vacatures. We zijn nog druk bezig met deze procedures en hopen in een volgende Hienwijzer de groepsbezetting voor komend 

schooljaar bekend te kunnen maken.  

 

Eerder hebben we het vertrek van juf Jacqueline, juf Marinka en 

meester Krijn met u gedeeld:  

Meester Krijn wordt schoolleider op basisschool de Meeuwenberg te 

Driel, juf Jacqueline gaat voor de invalpool werken en Juf Marinka heeft 

een nieuwe uitdaging gevonden op Triviumschool Clara Fabricius te 

Herveld.  

Daar komt bij dat Juf Beppie besloten heeft om komend schooljaar niet 

een vaste dag bij ons op school te werken. Komend schooljaar zal zij 

alleen nog werkzaam zijn op basisschool de Meeuwenberg.  Voor juf 

Beppie was dit geen makkelijk besluit na 42 jaar werkzaam te zijn 

geweest op De Hien, een hele lange periode. Dit betekent dat we ook 

van haar afscheid zullen nemen aan het einde van dit schooljaar. We 

wensen haar alvast heel veel plezier en succes op basisschool de 

Meeuwenberg! 

 

In de laatste schoolweek zal er op donderdagmiddag 4 juli zal er van 14 

tot 15 uur (ongeveer) een inloopmoment voor ouders zijn om afscheid 

te nemen van de teamleden die vertrekken.  
 

 

 

Inschrijven oudergesprekken 24 en 25 juni  
Op maandag 24 en dinsdag 25 juni  zijn de 10-minutengesprekken voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 t/m 8.  

Het inschrijven voor deze gesprekken gaat net als vorige keer digitaal via schoolgesprek: https://app.schoolgesprek.nl/  

U heeft hiervoor een uitnodiging gekregen per email.  

Door gebruik te maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de 10 – 

minutengesprekken.  

 

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?  

• Ga naar: https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/?schoolid=952 

• Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne) en uw wachtwoord (= emailadres).   

• Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd.  

    Wilt u bij het plannen van meerdere gesprekken, er minimaal 10 minuten tussen laten?  

• Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht.  

• Het inschrijven kan tot en met vrijdag 14 juni.  
 

 

 

https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/?schoolid=952
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Kindermiddag HPC:   zaterdag 22 juni a.s. van 13.30 -17.00 uur 

 

Voor de tweede keer wordt deze kindermiddag georganiseerd door  Rotary Club Midden-Betuwe Valburg en het HPC. 

Doelgroep  zijn de kinderen tussen 6 en 12 jaar.  Doel is om deze kids een leuke ontspannen middag te bezorgen waarin 

ruimte en tijd zijn  voor sport en spel en waarbij tevens leuke demonstraties worden gegeven.  

Je kunt die middag  meedoen met koekjes bakken in de grootste schoolkeuken van de Betuwe, je kunt meedoen met volleybal, 

tafeltennis, voetbal en free run. 

Er is een goochelaar, je kunt op de rug van het Ziggy paard, je kunt plaatsnemen in de F1 Max Play Seat en voel je F1 –coureur 

en  onze brandweer uit Zetten geeft een demonstratie . 

Neem je huisdier mee voor een check door de dierenarts van Lingehoeve Zetten. Je kunt ijzersmeden bij de echte smid van 

Andelst,  maak graffiti, laat je schminken. 

Je bent welkom en is het te ver voor je, neem je ouders mee, dan hebben die ook een leuke middag. De toegang is gratis.  

 
 
Babynieuws 
Hoera! Luca en Beau hebben een broertje gekregen, zijn naam is Levi.  

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst!  
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Reminder blokfluitlessen groep 5 t/m 8 – schooljaar 2019-2020 
Afgelopen week hebben alle leerlingen uit groep 4 t/m 7 een brief ontvangen op papier en per email met de onderstaande 

informatie:  

 

Komend schooljaar zal muziekdocente Fredie Huisman blokfluitlessen gaan verzorgen als naschoolse activiteit.  

Deze lessen zullen gegeven worden aan kinderen uit groep 5 t/m 8, op maandagmiddag van 14.15 tot 14.45 uur.  

Er zullen maximaal 5 kinderen in een groepje geplaatst worden. Mochten er meer dan 5 aanmeldingen zijn, dan zal er een 2e 

groepje zijn van 14.45 – 15.15 uur.  

 

De blokfluitlessen duren 30 minuten per keer en starten op maandag 26 augustus, dit is de 2e schoolweek. Tot de 

kerstvakantie zullen er 16 lessen gegeven worden.   

De kinderen krijgen een blokfluit in de eerste les, deze blokfluit mogen zij houden. De kosten voor de muzieklessen zijn 75 

euro per kind, mocht uw kind een les missen, dan krijgt u geen geld terug.  

 

De blokfluitlessen gaan door als er minimaal 3 aanmeldingen zijn.  

Mochten er voldoende kinderen zijn (minimaal 6) voor het maken van 2 groepjes, dan zal er rond de herfstvakantie opnieuw 

gekeken worden naar de indeling van de groepjes. Op basis van het niveau van de kinderen, zal de indeling evt. opnieuw 

gemaakt worden.  

Voor de kerstvakantie zal er geïnventariseerd worden welke kinderen willen doorgaan met blokfluitles na de kerstvakantie tot 

de zomervakantie. Zijn dit er opnieuw minimaal 3 kinderen, dan zullen de blokfluitlessen gecontinueerd worden.  

 

Mocht uw kind blokfluitlessen willen volgen, dan kunt u uw kind opgeven via het strookje bij de brief die u ontvangen heeft. 

Dit strookje kunt u invullen en voor 21 juni  inleveren bij Evelien Buis.  

 

Naast dit aanbod van blokfluitlessen, is er ook de mogelijkheid om op maandagmiddag individuele pianolessen te volgen bij 

Fredie op De Hien. Mocht u hier geïnteresseerd voor zijn voor uw kind, dan kunt u hierover per email direct contact opnemen 

met Fredie Huisman. - frediehuisman@gmail.com 

 

 

Afscheid van juf Willemijn  
Afgelopen maanden kregen de kinderen van groep 4 3 dagen per week les van juf Willemijn.  

Inmiddels is de LIO-stage van juf Willemijn klaar en heeft zij deze met goed resultaat afgesloten.  

Afgelopen week was zij voor het laatst in groep 4. Gelukkig zien we haar nog terug, want ze gaat 

gezellig met groep 4 mee op schoolreisje. De ouders/verzorgers van groep 4 spreken haar straks 

nog tijdens de oudergesprekken.  

We willen juf Willemijn heel bedanken voor haar 

tijd, inzet en begeleiding van groep 4.  

Dank je wel en we wensen jou heel veel succes in je 

toekomstige onderwijsloopbaan!  

mailto:frediehuisman@gmail.com
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