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Belangrijke data 
7 oktober  Start thema Kinderboekenweek  

  9 oktober  Boekenmarkt 14.00 -14.30 uur  

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)  

4 november  MR-vergadering 

5 november  Studiedag – alle kinderen vrij  

6 november  Dankdag  

7 november  Praktijkdag Kanjertraining  

8 november Laatste dag voor 2e jaars leerlingen bij groep 1/2  

11 november  1e dag voor 2e jaars leerlingen bij groep 2/3  

11 t/m 15 november Afname NIO voor 8e jaars leerlingen  

13 november Badmintontoernooi groep 7 – geen gymlessen overige groepen  

13 november  Start schoolfruit  

15 november  Lootjes trekken groep 5 t/m 8  

 
 
Vertrek juf Haitske  
Dit schooljaar werken er 2 onderwijsassistentes bij ons op school; Haitske van 

Rhijn en Joke de Wilde.   

Ze verzorgen o.a. extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben.   

Haitske heeft deze week een nieuwe uitdaging gevonden op een andere 

basisschool in Berlicum. 

Zij zal daar gaan werken als leerkracht van een kleutergroep. Berlicum is veel 

dichterbij huis voor haar. 

Vanaf 21 oktober zal zij stoppen met de werkzaamheden op onze school. Haitske 

zal direct na de herfstvakantie starten met haar nieuwe baan. 
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Volgende week donderdag, 10 oktober, zal haar laatste werkdag bij ons op school zijn. 

U kunt haar persoonlijk gedag zeggen op dinsdag 8 oktober of donderdag 10 oktober.  

Wij zullen in samenwerking met onze MR op zoek gaan naar een nieuwe onderwijsassistent. Als er bekend is wie dit zal 

worden, dan zullen we u hierover informeren. De begeleiding die Haitske verzorgde aan de leerlingen, zullen we zo goed 

mogelijk opvangen. 

 

We wensen Haitske veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek! 

 
 
Boekenmarkt 
Ook dit jaar is er tijdens de Kinderboekenweek weer een boekenmarkt. Kinderen 

kunnen een tafel gebruiken en daar hun eigen boeken verkopen. De boekenmarkt 

vindt plaats op woensdag 9 oktober van 14.00 tot 14.30 uur. De kinderen kunnen zich 

bij de eigen leerkracht opgeven.  

Hopelijk tot dan en intussen lekker blijven lezen! 

 

 

 

 

 
 
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’? 

 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een 
kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon 
in op school;  
 
 De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 
oktober 2019; Juf Mirjam verzamelt de bonnen voor onze 
school.  
 
 De Bruna-winkelmedewerker telt de 
kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en je 
ontvangt een waardebon; 
 
 Je mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het 
totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de betreffende 
Bruna-winkel. 
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Start schoolfruit  
Op woensdag 13 november starten wij met het verstrekken van schoolfruit. Gedurende 20 weken krijgen alle kinderen 2x per 

week fruit van school.  

Op deze 2 dagen hoeven de kinderen zelf geen tussendoortje mee te nemen (wel een lunch), alleen wat te drinken. Het fruit 

krijgen ze van school, hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders/verzorgers. Iedere ‘schoolfruitdag’ zullen de kinderen 

keuze hebben uit minimaal 2 verschillende soorten fruit. De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om verschillende fruit 

en groentesoorten te proberen die aangeboden worden vanuit school. Als kinderen toch zelf fruit of groente meenemen van 

thuis, dan mogen ze deze om 10 uur opeten. Op maandag of dinsdag van een schoolfruitweek zullen er bij de ingangen van de 

school plaatjes komen te hangen met afbeeldingen van de desbetreffende fruit/groentesoorten van die week.  

 

 

Betaalsysteem Schoolkassa  
Ook dit schooljaar zullen wij u vragen om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage gebruikt onze oudercommissie 

voor het organiseren van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, sportdag en niet te vergeten het afscheid van groep 8. Daar 

omheen zijn er nog verschillende andere activiteiten waarbij er wordt geprobeerd om er voor alle kinderen een zo leuk 

mogelijke herinnering te laten zijn aan hun schooltijd op De Hien. Uw ‘vrijwillige’ ouderbijdrage maakt deze activiteiten 

financieel mogelijk.  

 

Het bedrag per kind van de vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar €21 voor het hele schooljaar. Ondanks dat we spreken van een 

‘vrijwillige’ ouderbijdrage, vragen we u dringend de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen.  

 

Wij werken dit schooljaar voor het eerst met betaalsysteem ‘schoolkassa’ vanuit ons administratiesysteem Parnassys. Dit 

systeem maakt het voor ons mogelijk om efficiënt en overzichtelijk ouderbijdragen, bijdragen voor het schoolreisje, etc. te 

kunnen klaar zetten en te vragen aan ouder(s)/verzorger(s).  

 

U ontvangt in de komende week een email vanuit ons betaalsysteem ‘schoolkassa’.  

In deze mail staat een betaallink. U kunt op deze link klikken en de ouderbijdrage eenvoudig 

betalen met Ideal. 

 

Let op: Als er een stornering (terugbetaling) moet plaats vinden vanuit het programma 

schoolkassa, dan zijn de kosten hiervoor €1,85. Deze zijn dan voor uw eigen rekening.  

 


