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Belangrijke data 
30 augustus  Studiedag – alle kinderen vrij  

3 t/m 5 september Kamp groep 8  

6 september  Groep 8 vrij  

9 september  19.00 uur MR vergadering  

10 september  19.30 uur: Ouderavond Kanjertraining o.l.v. Adri Smits  

13 september  Startactiviteit  

20 september  Hienwijzer 3  

25 september  Kinderpostzegels groep 7 en 8  

30 sep en 3 oktober  Oudergesprekken groep 1 t/m 8  

7 oktober  Start thema kinderboekenweek  

11 oktober  Hienwijzer 4 

  

14 t/m 18 oktober Herfstvakantie  

  

21 oktober  Start thema Middeleeuwen  

25 oktober  Luizencontrole (let op, dit is op vrijdag i.p.v. woensdag)  

 
 
Ouderavond Kanjertraining  
Op dinsdag 10 september 19.30 uur bent u van harte uitgenodigd voor onze ouder-

informatieavond over de Kanjertraining.  

De avond wordt geleid door trainer Adri Smits van Stichting Kanjertraining.   

Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een 

kopje koffie of thee.  

In de goodiebag die u vorige week ontvangen heeft tijdens onze 

inloopmiddag, zat een brief met informatie over de Kanjertraining en 

een strookje om u aan te melden voor deze avond.   

Bent u verhinderd voor deze informatieavond, dan stellen we het op 

prijs dat u ons dat even laat weten.  
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Gevonden voorwerpen  
De gevonden voorwerpen van vorig jaar liggen uitgestald in de hal.  

We laten ze nog liggen tot donderdag 4 september, hierna gaan ze weg.  

Mocht je nog iets missen, kijk dan even bij de spullen in de hal. Misschien vind je het wel 

terug.  

 

 
Klassenouders 
Wat fijn dat er voor iedere groep 1 of 2 klassenouders zijn gevonden!   

Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een leerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. Het 

gaat vooral om organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt of ondersteuning organiseert.  

 

De volgende ouders zijn voor dit schooljaar onze klassenouders:  

 

Groep 1/2:    Marieke Hoogakker en Linda Farrell  

Groep 3:  Miranda Klos 

Groep 4/5: Ingrid Verhaaf en Diana Hoogakker 

Groep 5/6: Simone Wouters en Mira van Grinsven 

Groep 7:  Anja Vermeer en Daphne Wouters 

Groep 8:  Diana Hoogakker en Anita Huibers 

 

We wensen jullie veel succes en plezier met het organiseren en regelen van activiteiten en ondersteuning.  

 

 
Klassenapp 
Voor iedere groep is er een groepsapp. Een handig en snel communicatiemiddel om zaken te regelen. De klassenouder is de 

beheerder van de app.  

Vorig schooljaar werden er bij schoolactiviteiten waarbij ouders aanwezig waren foto’s gedeeld door ouders/verzorgers in de 

klassenapp. Soms waren dit er erg veel per activiteit. Wij willen u vragen om maximaal 5 foto’s per persoon per activiteit  te 

plaatsen in de groepsapp.  

 

Wij willen bij u benadrukken dat foto’s die gedeeld worden in de groepsapp, niet nogmaals gedeeld mogen worden via 

bijvoorbeeld facebook of andere social media.  

 

Als u niet wilt dat er foto’s van uw kind door andere ouders/verzorgers gedeeld worden in de groepsapp, dan kunt u dit zelf 

aangeven aan het begin van het schooljaar in de groepsapp en bij de klassenouder. Wij willen andere ouders/verzorgers 

dringend vragen hier rekening mee te houden. Wij gaan er vanuit dat er alleen foto’s van kinderen worden gedeeld die 

respectvol zijn genomen (gekleed, mooi in beeld) en een positief beeld laten zien van het kind.  
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Ouderportal Parnassys 
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het ouderportaal.   

Alle ouders/verzorgers hebben toen inloggevens ontvangen.  

Ook hebben enkele ouders wijzigingen aangebracht in de persoonlijke 

gegevens van hun kind.  

Wij willen alle ouders vragen om in te loggen op het ouderportaal en de 

gegevens van hun kind te controleren en indien nodig te wijzigen. Wilt u 

met name de medische gegevens, waaronder allergieën, controleren en 

evt. kloppend maken?  

Mocht u uw wachtwoord niet meer hebben, dan kunt u nieuwe inloggevens vragen bij Evelien Buis, dit kan per mail: 

e.buis@cnbdehien.nl  

 

Op onze website, www.dehien.nl, vindt u een tabblad ouderportaal. Onderstaande informatie vindt u hier: 

 

Op onze school werken wij sinds november 2018 met het ouderportaal van Parnassys. Wij zijn hiermee gestart omdat wij een 

open en transparante communicatie naar ouders toe belangrijk vinden. 

Het ouderportaal geeft u informatie over uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alleen ouders/verzorgers van leerlingen van 

onze school hebben toegang tot dit ouderportaal. 

Via de mail hebben alle ouders een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Klik hier om in te loggen in het ouderportaal. 

Mocht u nog geen inloggegevens hebben dan kunt u deze aanvragen bij de schoolleider of administratie van onze school. 

na het inloggen komt u op de startpagina van het ouderportaal van uw eigen kind(eren). 

Links vindt u een aantal standaard menu items: alles, nieuws, updates, activiteiten. 

Als u op de naam van uw kind klikt, dan komt u in het menu van uw kind. U vindt hier o.a. rapporten van voorgaande jaren, 

toetsresultaten, absenties, groepsinformatie en persoonlijke informatie over uw kind. 

Toetsresultaten: 

U vindt hier de toetsresultaten van de landelijke toetsen (Cito-toetsen, deze nemen we af in januari/februari en mei/juni) en 

de methodegeboden toetsen (deze nemen we gedurende het hele schooljaar af). 

Groepsinformatie: 

U vindt hier de e-mailadressen van de leerkrachten van uw kind. Tevens kunt u hier de verjaardagen van klasgenootjes van uw 

kind zien. 

Persoonlijke informatie (over…): 

Hier vindt u persoonlijke informatie over uw kind, zoals NAW-gegevens, maar ook noodnummers. 

Ook de medische informatie is hier terug te vinden, zoals medicatiegebruik, allergieën en overige gegevens van zorginstanties. 

In de module ‘persoonlijke informatie’ heeft u de mogelijkheid om de gegevens te corrigeren en/of te wijzigen. U klikt hiervoor 

op het ‘pennetje’. Wij willen u vragen deze informatie te controleren en up-to date te houden. 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
https://inloggen.parnassys.net/idp/?auth=eyJ4NXQjUzI1NiI6ImVNU3pzU3NFcHpnS3RQWDROblBOVjdnczZvU2E1OG9HRmJ4bTl5OFVwYXMiLCJraWQiOiJwYXJuYXNzeXNpZHAtMjAzNTEyOTYxOTgzNDE3NzM2MSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJwcm90IjoiT0FVVEgyIiwibWV0aG9kIjoicHdkIiwiY2xpZW50Ijoiay1mMXZMU3hmWWxxVTRGb3dBWGMiLCJhdXRoVGltZSI6IjIwMTgtMTEtMjBUMDk6NDA6MjEuNDg2KzAxOjAwIiwiZXhwIjoxNTQyNzA2ODIxLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7InNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCJdLCJjbGFpbXMiOlsie1wiaWRfdG9rZW5cIjp7XCJpbXBcIjpudWxsfX0iXSwicmVzcG9uc2VfdHlwZSI6WyJjb2RlIl0sInJlZGlyZWN0X3VyaSI6WyJodHRwczpcL1wvb3VkZXJzLnBhcm5hc3N5cy5uZXRcL291ZGVycG9ydGFhbFwvb2F1dGgtY2FsbGJhY2siXSwic3RhdGUiOlsiZThlMWQ2ZjViNyJdLCJjbGllbnRfaWQiOlsiay1mMXZMU3hmWWxxVTRGb3dBWGMiXX19.N6Gn2EdayOIuDaErLyx0ldMsJPKMNyKgsNlPWo1CsTAtIAyvxBcjglOk9CmypCgI6KGrzERxZD5uQTGcyrNY-IDi7iV3A31eacxSgTi9dvyUHrgdpcuvVntmhHlHZZ5c1xyGpYUa4gDhzdw1xU7GbObBGZaoVU6DokOXqfazv9_v5ns6GO5MhtFJNzQtrT5C3nPbKwtfJg3Ud4xs0ZbvjIunymxp_XCOGuAyOLRCOoUGulVml7gJxf9VTN7FywM0-S1B94fV19mMeDkfzaMbNEpHrWUzObpsB2EZ7hc6Sp8yRbpv9iu5ERcbzi-nQwmZebHdhvtlKiiWYj7-7oh3WA
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Rechtsboven op de startpagina van het ouderportaal ziet u een symbool van een poppetje. Dit is het menu van u als 

ouder/verzorger.  Het bevat de volgende items: Profiel, facturen, school en uitloggen. 

Profiel: 

Hier kunt u uw eigen persoonlijke informatie zoals deze bij ons bekend is, inzien en wijzigen/aanpassen. 

School: 

Hier vindt u de contactgegevens van de school. 

Tot slot…            

Wellicht een overbodige opmerking. De leerkracht blijft nog steeds de bron van informatie. Contact tussen u en de leerkracht 

van uw kind kan op initiatief van de leerkracht, maar ook op dat van u. Wij vragen u om daar, ondanks allerlei andere 

informatiemiddelen zoals dit ouderportaal, gebruik van te blijven maken. 

Op uw smartphone kunt u de Parnassysapp downloaden. Via deze app komt u direct bij de algemene inlogpagina van 

Parnassys, wat toegang geeft tot het ouderportaal.   

  

https://ouders.parnassys.net 
 
 

 

Hek schooltuin 
Het gekleurde hek wat om ons schooltuintje staat, hebben we weggehaald. Is er iemand die het hout van dit hek kan 

gebruiken? Mocht u het willen hebben, dan kunt u dit laten weten aan Evelien Buis.  
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Startactiviteit 
Op vrijdag 13 september vindt de startactiviteit plaats, dit zal net als vorig jaar een 

‘vossenjacht’ zijn. Het thema van de vossenjacht zal ‘Universum’ zijn.  

U bent samen met uw kinderen van harte welkom om 18.30 uur op ons schoolplein. 

Rond 19.00 uur zullen we starten met vossenjacht.  

Na afloop is er voor iedereen en drankje en wat lekkers en zal de prijsuitreiking 

plaats vinden.  

Mocht het heel slecht weer zijn, dan zal de startactiviteit 1 week later plaats vinden op 

vrijdag 20 september.  Bij een klein beetje regen gaat het gewoon door.  

Meer informatie over de startactiviteit volgt volgende week.  

 

 

Wereldoriëntatie 
Op onze school wordt er thematisch gewerkt. Dat betekent dat de leerlingen gedurende 5 of 6 weken werken aan een thema.  

De lessen van wereldoriëntatie worden gegeven aan de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 sluiten op een 

eigen en vooral passende manier aan.  

Tijdens een thema krijgen de leerlingen nieuwe informatie, maken ze eindproducten en zullen er uitjes of gastlessen zijn. 

De uitjes en gastlessen zijn vooral voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Af en toe zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 ook een 

gastles krijgen, dit verschilt per thema.  

Om dit alles te kunnen regelen wordt er nauw samengewerkt in de werkgroep. In deze werkgroep zitten 4 ouders: Annemarie, 

Claudia, Mira en Marieke. Regelmatig sturen wij oproepjes. Dit zal gebeuren via de Hienwijzer, Facebook of Whatsapp. Wij 

hopen dat iedereen met ons meedenkt en eventueel passende spullen wil uitlenen aan de school. Mocht u iets uitlenen, 

schrijf dan altijd de naam en de groep van uw kind erop. 

 

Schoolplan 2019-2023 
Onze school heeft voor de periode 2019-2023 een nieuw schoolplan. In dit schoolplan staat in grote lijnen beschreven wat de 

doelen voor de komende 4 jaar zijn en wat de manier van werken is op De Hien en bij van stichting Trivium. De komende MR 

–vergadering wordt dit schoolplan besproken.  

 

In ons  schoolplan 2019-2023 staan zes grote ontwikkeldoelen. Deze willen we alvast met u delen. 

Deze ontwikkeldoelen zijn uitgangspunt voor onze schoolontwikkeling de komende 4 jaren: 

 

 Op onze school heerst een veilig pedagogisch klimaat. 

 Op onze school zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. 

 Op onze school werken de leerlingen m.b.v. een digitale, gepersonaliseerde leeromgeving. 

 Op onze school wordt samen gewerkt met de peuterspeelzaal, hulpverlening en is er een aanbod van naschoolse 

activiteiten. 

 Op onze school worden coöperatieve werkvormen en bewegend leren toegepast in het onderwijsaanbod. 

 Op onze school vindt een open en transparante communicatie plaats met ouders m.b.v. digitale middelen om hen 

optimaal in informeren over de ontwikkeling van hun kind. 
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De MR in het schooljaar 2018-2019 
Graag blikken we samen met u terug op het vorige 

schooljaar en geven we u een update van de punten die 

afgelopen jaar onze agenda hebben gepasseerd. We 

hebben een aantal jaren gehad met veranderingen en 

afgelopen jaar was er een van borging, maar er zijn toch 

ook een aantal nieuwe protocollen gepasseerd. 

 

Een aantal vaste punten die ook in 2018-2019 voorbij zijn 

gekomen zijn de begroting, het schoolplan, 

vakantierooster, jaarplan en het 

schoolondersteuningsprofiel.  

Hier hebben we een adviserende of instemmende rol in gespeeld. 

 

Het begin van het schooljaar trapten we af met een korte toelichting tijdens de informatieavond. Hier werd onze nieuwe 

brievenbus gepresenteerd. Een manier om ons op de hoogte te stellen van uw vragen. 

 

Er waren een aantal zaken die moesten worden vastgelegd in een nieuw protocol of worden aangepast. Deze worden 

aangedragen door de directie. Zo hebben we een aantal actuele punten besproken zoals protocol voorkoming lesuitval en het 

plan bij tropische temperaturen. Het protocol doorstroom/uitval is ook opnieuw vastgelegd. 

 

Aan het einde van het jaar speelt de MR ook een actieve rol in de sollicitatiecommissie en zijn we aanwezig bij sollicitaties en 

geven ons advies. Bij het bespreken van de formatie krijgen we een goed beeld hoe het er in dit schooljaar uit gaat zien qua 

klassenaantallen en bezetting. 

 

Aankomend jaar hopen we ook weer ons advies te mogen geven en uw vragen beantwoord te krijgen. Dus schroom niet om 

ons te benaderen als u vragen heeft of uw standpunt duidelijk wil maken inzake schoolkwesties. 
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