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Belangrijke data 
16 december  Kerstbakjes maken  

18 december  Alle kinderen om 12.00 uur uit – ’s avonds kerstviering, start 17.00 uur  

20 december  Alle kinderen om 12.00 uur – start Kerstvakantie  

  

 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  

  

6 januari  1e dag na de kerstvakantie: Inloop & koffie/thee voor ouders/verzorgers 8.15 uur  

10 januari  Luizencontrole  

13 januari Start thema Klimaat  

15 januari 19.00 uur: MR vergadering  

28 januari 19.30 uur: Interactieve informatie avond HPC voor ouders en leerlingen  

4 & 5 februari  Adviesgesprekken groep 8  

14 februari  Afsluiting thema Klimaat  

14 februari  Rapporten mee  

17 t/m 21 februari Themaweek gezonde school  

17 februari Oudergesprekken groep 1 t/m 7  

20 februari  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

 
 
Vanuit de MR  
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de procedure om een nieuwe schoolleider te vinden voor De Hien.  

Er is een benoemingsadviescommissie gevormd. Hierin zitten: Betsie Tijssen (leerkracht), Hillegonda van de Berg (voorzitster 

MR), Martine Banning (intern begeleider), Anouk Jonkers (bouwcoördinator, 

Henk van Dorp (bestuurder Trivium) en een schoolleider van een andere 

Triviumschool (nog niet bekend).  

De profielschets en advertentie zijn klaar. Deze worden zo snel mogelijk 

gedeeld via de facebookpagina van onze school, linked-in en andere (social 

media) kanalen. Mocht u een geschikte kandidaat weten, wilt u de advertentie 

dan delen?  

In januari 2020 zal de eerste gespreksronde plaats vinden.  

 

 

Gezocht….  
Een nieuwe 

schoolleider voor 
onze school! 
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Dag Sinterklaasje … 
Wat een geslaagde Sinterklaastijd hebben we achter de rug. Het begon met lootjes trekken, altijd spannend wie welk lootje 

trekt... Op 28 november mochten de kinderen van groep 1 t/m 4 in hun pyjama 's avonds in het donker naar school komen. 

Door een pad van waxine lichtjes kwam iedereen naar binnen. Op het podium in de hal mochten de schoentjes neergezet 

worden. Ook waren er 2 zwarte Pieten. Zij kwamen een verhaal voorlezen voor het slapen gaan.   

 

De volgende dag was het 

Pietenmorgen. Daar kwamen de 

kinderen erachter dat er geen 

cadeautje in hun schoen zat maar dat 

zwarte Piet dit aan de juf had 

gegeven. Er is die dag Pietengym 

gedaan en speculaasjes versierd. 

Daarvoor kregen de kinderen 

allemaal een Pietendiploma.  De 

kinderen van groep 5t/m 8 vonden 

de volgende dag een cadeautje in 

hun laatje. 

 

Op 4 december was het feest op de Hien. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen met loeiende sirenes 

aan met de brandweerwagen. Hij bracht aan alle klassen een bezoek en zijn Pieten brachten een zak 

met cadeautjes mee voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Hij heeft genoten van alle liedjes, dansjes 

en van de prachtige surprises die in de bovenbouw stonden. Hij was écht jarig...  

 

Dank je wel Sinterklaas en Pieten namens alle kinderen van De Hien! 

Het was een prachtig feest!   

 

 
 
 
 
 
 
 



3 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #7 

  

Kerstmis 
 

Kerstbakjes 

Op maandag 16 december worden er in alle groepen kerstbakjes gemaakt. Wilt u 

uw kind een bakje, oase, groen en vulling meegeven? 

Kerstviering 

Op woensdag 18 december wordt uw kind om 17:00 uur op school verwacht. De 

deuren gaan om 16:55 uur  open. 

Van 17:00 tot 17:45 uur vieren we de geboorte van Jezus in de hal met alle kinderen 

en teamleden.  

Van 17:45 tot 18:45 uur gaan we van het kerstbuffet genieten.  

Vanaf maandag 9 december hangt een gerechtenlijst in alle groepen. U kunt een 

gerechtje invullen op de lijst, gericht op voor-, hoofd- en nagerecht. Is het gerecht 

vol, kies dan een ander gerecht. U hoeft maximaal 10 stuks van 1 gerecht te maken, 

anders wordt het te veel. Tussen 17:00 en 17:45 uur kunnen ouders hun gerechtje in 

de groep brengen daarna gaan de ouders/verzorgers weer naar buiten.  

 

Vanaf 18:00 uur zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom op het schoolplein. Daar wachten we totdat de groepen met de 

juffen en meester naar buiten komen en zingen we met z'n allen Kerstliederen rondom de Kerstboom.                                                          

 
Geboortenieuws 
Hiep hiep hoera!  

Keano en Kaylee hebben een broertje gekregen! Van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst!   
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