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Belangrijke data 
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 

  

 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Afgelopen woensdag vierden wij met elkaar het kerstfeest. Met alle kinderen samen hadden wij een sfeervolle viering in de hal 

van onze school. Het thema van deze viering was ’wonder boven wonder’.  

De bijbel vertelt dat God het licht maakte in een donkere nacht. Dat is een wonder.  

Er wordt ook verteld dat God van mensen houdt. Dat is nog een groter wonder.  

En er wordt verteld dat Jezus geboren werd, het licht van de wereld. Dat is een wonder boven wonder.  

 

Complimenten en dank aan de kerstcommissie en een ieder die geholpen heeft met de organisatie van dit kerstfeest!  

Dominee Martin vertelde het kerstverhaal, kinderen zongen, droegen gedichten voor en er werd gebeden. Na de viering was 

het tijd om te smullen van de kerstbuffetten in de groepen. Onze klassenouders hadden het buffet heel feestelijk klaargezet. 

Wat een mooie gerechten waren er gemaakt!  

Buiten op het plein speelde een heuse ‘kerstband’ bestaande uit enkele oud-leerlingen en hun vrienden. Onze 

oudercommissie zorgde voor een hapje en een drankje en er werd afgesloten met enkele traditionele kerstliederen rondom 

de kerstboom buiten op het plein.  
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Een sfeervolle avond, waar we met een warm gevoel op terug kunnen kijken.  

 

De tijd vliegt voorbij, de eerste periode van dit schooljaar zit er alweer op. Terugkijkend is er veel gebeurd.  

Dit schooljaar zijn er nieuwe collega’s gestart die hun weg en draai moesten vinden. Met hulp van huidige collega’s zijn zij 

inmiddels goed gewend en hebben zij hun draai gevonden.   

Er is ook veel werk verzet deze eerst helft van het schooljaar:  

Het starten met de Kanjertraining en de scholing hiervoor is een groot project wat tijd en energie vraagt van de teamleden. Wat 

was het fijn dat er zoveel ouders/verzorgers aanwezig waren op onze ouderavond over de Kanjertraining.  

Achter de schermen vond de migratie van ons netwerk plaats, in eerste instantie merkten de kinderen er niet veel van, maar 

voor de teamleden betekende dit een andere manier van werken. Er kwamen chromebooks waar we inmiddels alweer aan 

gewend zijn en wat is het fijn om deze devices te kunnen gebruiken.  

Ook zijn er nieuwe leerlijnen voor het jonge kind ingevoerd, wat betekent dat het rapport voor groep 1 en 2 er anders uit zal 

zien in februari.  

Er wordt hard gewerkt aan het implementatietraject voor een nieuwe methode voor Engels. We gaan na de kerstvakantie twee 

nieuwe methodes uitproberen en maken daarna een keuze voor een nieuwe methode.  

Het was wederom niet weinig deze eerst helft van het schooljaar en ik realiseer me terdege hoe hard de teamleden gewerkt 

hebben. Ik ben enorm trots op dit onderwijsteam wat zich iedere dag opnieuw inzet om goed onderwijs te verzorgen voor uw 

kind!  

 

Wat betreft het wel en wee van de teamleden:  

Juf Scarlette is een paar weken afwezig geweest. We hopen dat zij na de kerstvakantie weer op arbeid therapeutische basis aan 

de slag kan gaan als leerkracht van groep 8.  

Juf Greetje Wolthuis werkt alweer enkele weken bij ons op school als onderwijsassistente, zij is aanwezig op dinsdag de hele 

dag en woensdag to 12 uur. Mocht u kennis met haar willen maken, loop gerust even binnen op één van deze dagen.  

Voor mij zelf breekt de laatste maand aan op De Hien. Een raar idee dat het straks 1 februari wordt en ik een andere werkplek 

zal krijgen. De overdracht is bijna klaar, de benoemingsadviescommissie is druk bezig met het vinden van een opvolger en in 

januari zal ik de tijd gebruiken voor gesprekken met mijn teamleden.  

Na de kerstvakantie starten we met een inloop op maandag vanaf 8.15 uur. U kunt uw kind in de klas brengen en de 

leerkracht van uw kind een goed nieuw jaar wensen. Daarna is 

er gelegenheid voor ouders/verzorgers om in de hal van onze 

school elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 

koffie of thee om elkaar de beste wensen over te brengen.  

 

Voor nu wens ik u allemaal ook namens het team van De Hien 

een fijne kerstvakantie, dat dit een ontspannen, feestelijke tijd 

samen met uw kind(eren) mag zijn.  

Fijne kerstdagen en veel geluk en gezondheid voor 2020! 

 

Evelien Buis 

Schoolleider cb De Hien  
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21e eeuwse vaardigheden 
Een smartphone of tablet met een touchscreen waarop je kunt swipen. Tien jaar geleden nog een futuristisch idee, maar 

kinderen van nu groeien ermee op en kennen niet anders. Voor hen is het volkomen normaal om altijd online te zijn en 

Google, Youtube, Whatsapp of Snapchat 24/7 binnen handbereik te hebben. De wereld, en de manier waarop kinderen leven 

en leren, verandert sneller dan ooit – vooral door deze technologische revolutie. Zodra onze huidige leerlingen van school af 

gaan, zijn er weer nieuwe banen en zijn er nieuwe vaardigheden nodig die we nu nog niet kunnen voorspellen. Hoe bereiden 

we kinderen hierop voor?  

 

De sleutel ligt in 21e eeuwse vaardigheden: “niet alleen de kennis aanleren – die snel achterhaald raakt – maar vooral de 

vaardigheden oefenen die de maatschappij tegenwoordig vraagt”. Met die vaardigheden op zak kunnen kinderen zich beter 

aanpassen aan een wereld die snel blijft veranderen en flexibiliteit vraagt. Het gaat om de vaardigheden die nodig zijn om 

goed om te gaan met alle ICT soft- en hardware. Daarnaast worden ICT-middelen ingezet om het leren te verbeteren. En 

tenslotte willen we kinderen leren om te gaan met de kwetsbare kant en de gevaren van ICT en het internet. 

 

 
 

Om deze vaardigheden te ontwikkelen werken we op onze school vanaf oktober met mobiele apparaten, de zogeheten 

“chromebooks”. Chromebooks zijn kleine laptops waarbij leerlingen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord of 

plaatjeslogin kunnen inloggen en vervolgens in een persoonlijke cloud-omgeving digitaal op kunnen werken. De cloud-

omgeving is veilig en wordt beheerd door onze ICT partner De Rolfgroep. 

 

Als school hanteren we het uitgangspunt dat bij normaal gebruik en bij incidenten met mobiele apparaten, die eigendom zijn 

van de school, het volgende geldt: 

- Schade die ‘per ongeluk’ ontstaat aan een chromebook wordt door de school vergoed en afgehandeld. 

- Schade die ontstaat aan een chromebook als gevolg van grensoverschrijdend gedrag.  

In dat geval heeft de school het recht om de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling aansprakelijk te 

stellen voor de schade. 

 

Uiteraard is het schoolbeleid altijd erop gericht dat leerkrachten en leerlingen binnen een veilige omgeving hun werk kunnen 

doen en gaan we er vanuit dat een ieder zorgvuldig met materialen en spullen omgaat.  
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Hartelijk welkom 
In januari starten bij ons op school:  

 

Job de Wit, Simon Hout en Isra Senhaji. 

Welkom in groep 1!  

We wensen jullie een fijne tijd bij ons op De Hien!  

 

Thema klimaat 
Maandag 13 januari starten wij met het thema klimaat. Voor dit thema zijn wij op 

zoek naar aankleding voor in de vitrine kasten en in de hal. Mocht u thuis nog iets 

hebben wat wij mogen lenen, kunt u dit dan voorzien van naam meegeven aan uw 

kind? 

Tijdens het thema zullen wij een flessen inzamelingsactie gaan houden. Van 

woensdag 15 januari tot woensdag 5 februari kunnen de lege flessen ingeleverd 

worden in de hal. Het maakt niet uit bij welke winkel de flessen ingeleverd moeten 

worden. Het geld wat wij hiermee ophalen zal besteed worden aan een excursie. 

Spaart u met ons mee? 

Kanjertraining – Motor en Benzine: alles wat aandacht krijgt, groeit 
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Link & Vaja 
De moeder van Jada uit groep 7 werkt als maatschappelijk werker. Zij is samen met een vriend een dagbesteding begonnen 

voor jongeren. Om wat extra’s te kunnen kopen of te kunnen doen voor en met deze jongeren, is zij de website ‘Vaja’ gestart. 

De opbrengst van deze website gaat naar ‘Link Trading’ de dagbesteding voor jongeren.  

Wij willen Link Trading & Vaja helpen wat meer lokale naamsbekendheid te krijgen en wensen hen veel succes met dit 

initiatief! 
 
De webwinkel Vaja is ontstaan vanuit onze dagbesteding Link Trading. Hierin begeleiden wij 
veelal jongeren die wij een nuttige en boeiende dagbesteding willen bieden. Vaja biedt hippe 
kinderkleding voor een leuke prijs voor meiden van 0 t/m 15 jaar.  
Het idee bleek dermate aan te slaan dat we besloten hebben een webshop te openen. In de 
basis zijn wij dus een maatschappelijke onderneming waar de webshop een onderdeel van is.  
Locatie dagbesteding en magazijn kleding zijn naast elkaar gevestigd. Onze jongens en meiden 
van team Link zijn ook deel van team Vaja.  
Wij wensen jullie veel shop plezier! www.byvaja.nl  
 
Groet, Team Link Trading.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byvaja.nl/

