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

4 & 5 februari  Adviesgesprekken groep 8  

7 februari  Warme truiendag  

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  

18 februari Excursie groep 1 t/m 4 Kleinfruitbedrijf  

20 februari  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

  

 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

  

2 t/m 6 maart Week van de Lentekriebels  

2 t/m 6 maart Aanmeldingsweek voortgezet onderwijs  

6 maart Luizencontrole  

 

Afscheid en vervanging  
Mijn laatste weken als schoolleider van De Hien zijn aangebroken, 31 januari zal mijn 

laatste werkdag zijn. Mocht u mij deze laatste dagen gedag willen zeggen, loop dan 

gerust even bij mij binnen.  Op dinsdag 28 en woensdag 29 januari ben ik niet 

aanwezig op De Hien, de overige dagen in mijn laatste week wel. Op vrijdag 31 

januari neem ik afscheid van de kinderen en na schooltijd van de teamleden.  

 

De sollicitatieprocedure verloopt naar wens. De benoemingsadviescommissie hoopt 

voor 1 februari te kunnen vertellen wie de nieuwe schoolleider wordt.   

Totdat de nieuwe schoolleider kan starten, zal Hans van Holland per 1 februari 

waarnemend schoolleider zijn. Hans is een collega-schoolleider van Triviumschool De 

Bijenkorf te Wageningen. Per 1 februari zal hij 2,5 dagen per week op De Hien 

aanwezig zijn. Een hele fijne oplossing!  

In een volgende Hienwijzer zal hij zich aan u voorstellen.  

 

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  
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Onderwijsstaking 30 en 31 januari  
In de extra Hienwijzer van afgelopen week heeft u kunnen lezen over onze plannen om de lessen op 30 en 31 januari door te 

laten gaan. Nu opnieuw een staking van 2 dagen vinden wij niet zinvol. Wij vinden het een korte interventie waarbij we ons 

afvragen of het effect hiervan voldoende van zijn.  Wat ons team wil is: Wel onderwijs; Goed kwalitatief onderwijs. 

De stakingsbereidheid is hoog, maar we staken pas weer als er een forse staking wordt uitgeroepen door de bonden.  

 

Wij laten de lessen gewoon doorgaan op deze twee dagen zodat er geen opvang gezocht hoeft te worden voor 135 kinderen.  

We willen jullie als ouders/verzorgers dringend en vragen om actie te voeren.   

 

Het gaat om uw kinderen!  

 

Wilt u de online petitie van 'ouders van nu en morgen'  tekenen?  

Dit kan via onderstaande link.  

 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

 

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs 
staat zwaar onder druk. En dat heeft grote 
gevolgen voor de ontwikkeling van onze 
kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse 
samenleving.  
 

 

Code Rood!  

Wilt u uw kind(eren) deze 2 dagen zoveel mogelijk in rode kleding naar school sturen? Wij zullen een foto maken van alle 

kinderen en teamleden in rode kleding. Mocht u niet willen dat uw kind op deze groepsfoto staat, dan kunt u dit kenbaar 

maken bij Evelien Buis – e.buis@dehien.nl  

Deze groepsfoto zal geplaatst worden op onze facebookpagina, nieuwsbrief en website.  

 

Een van onze ouders, Ingrid Verhaaf, heeft het initiatief genomen om samen met andere ouders een spandoek te maken op 

21, 22 of 28 januari. Deze zullen we gebruiken voor het maken van de groepsfoto van de kinderen en teamleden. Mocht u 

hiermee willen helpen, dan kunt u contact met haar opnemen via ingridlouter@hotmail.com  

Hiervoor zijn witte lakens nodig. Mocht u deze ter beschikking hebben, dan kunnen deze bij haar of Evelien Buis ingeleverd 

worden.  

 

Wilt u op deze 2 dagen een gastles geven over uw eigen beroep, interesse of hobby?  

Dan kunt u dit afspreken met de leerkracht van uw eigen kind. 

 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
mailto:e.buis@dehien.nl
mailto:ingridlouter@hotmail.com
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Thema klimaat 
 
Inzameling flessen 

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

14 januari tot vrijdag 24 januari kunnen de lege flessen ingeleverd worden in de 

hal. Mocht u nog lege kratten hebben dan kunt u deze inleveren in het kamertje 

van Dries. Het maakt niet uit bij welke winkel de flessen ingeleverd moeten 

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

excursie voor wereldoriëntatie. Spaart u met ons mee?  

 

Warme truiendag 

Op vrijdag 7 februari is het ‘warme truiendag’. Op deze dag zullen we de verwarming op school een paar graden naar 

beneden draaien. Wilt u uw kind deze dag een lekkere, dikke warme trui aan laten trekken?  

 
Bidons  
Van de gemeente NederBetuwe hebben alle kinderen afgelopen maandag tijdens de opening van het project ‘Klimaat’ een 

navulbare (water)fles ontvangen. De komende vijf weken, de weken dat we themalessen geven over ‘Klimaat’, willen we u 

vragen om uw kind deze bidon/(water)fles gevuld mee naar school te geven. We laten de keuze aan u wat u qua drankje in 

de fles doet, maar geen koolzuurhoudende drank. Water heeft onze voorkeur, dit is voor de kinderen ook makkelijk bij te 

vullen.  

Voor de kerstvakantie hebben we 1 week lang de drinkpakjes ingezameld. Deze opbrengst is gewogen, dit was 3,8 kg aan 

afval.  We halen volgende week opnieuw alle drinkpakjes op en vergelijken de hoeveelheid afval dan met de week voor de 

kerstvakantie. We hopen dat de hoeveelheid afval nu een stuk minder zal zijn.  

We rekenen op uw medewerking!  

 

Letterfeest groep 2/3 
Hiep, hiep hoera, groep 3 kent alle letters! 

Daarom vieren we op dinsdag 4 februari ons letterfeest. 

Na de pauze begint het feestje met allerlei spelletjes met letters en 

woorden. 

Groep 2 mag lekker meedoen en leert er ook nog wat van. 

In de klassenapp komt nog een verzoek voor speciaal eten die dag, maar 

dat is een verrassing voor de kinderen. 

De diploma-uitreiking is om kwart voor 2.  

Als de ouders van groep 3 daarbij willen zijn, kan dat.  Komt u die tijd dan 

gezellig naar onze klas?  
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Schoolreis   
Ons jaarlijkse schoolreisje staat gepland op maandag 22 juni.  

Dit jaar gaan we met de groepen 1 t/m 7 naar de Spelerij in Dieren.   
De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. De bus zal vertrekken 

rond 9.00 uur.   

Na een gezellige dag zullen we vertrekken vanaf de Spelerij om 15.30 uur. Wij 

verwachten rond 16.30 uur weer op school aan te komen.  

De kosten van het schoolreisje bedragen €25,50 per leerling.   

U zult komende week een email vanuit ons betaalsysteem schoolkassa ontvangen om deze kosten te kunnen betalen.  

 

 

Hieronder wat afspraken:  

 Zorg voor oude kleding en stevige schoenen  

 Een koekje, fruit of boterham tussendoor is lekker  

 Neem een bidon of flesje mee om te vullen  

 Geen zwemkleding, geen mobiele telefoon en geen geld  

 Snoep mag, maar met mate  

  

  

 

 

 

Nieuw lid voor onze MR  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons MR (medezeggenschapsraad) willen komen versterken. 

 

Als MR lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en gang van zaken op school. 

De MR voert overleggen met de directie van de school, krijgt inzage in beleidsplannen en kan hierover meepraten en 

meebeslissen. 

Ook heeft de MR instemmingsrecht over aanpassingen in schoolreglement en schoolprotocollen.  

 

Bent u een betrokken ouder die tijd vrij wil maken om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen? Heeft u een 

open en positief kritische houding? wilt u meer betrokkenheid bij de school?  

Dan is de MR iets voor u. 

 

Is uw interesse gewekt, stuur dan voor 21 februari een mail naar. n.blankestein@dehien.nl 

OP 21 februari sluit de aanmelding voor onze MR. Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing worden gehouden.  

 

 

 

 

 

 

mailto:n.blankestein@dehien.nl
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