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                                             Hienwijzer 1 
Belangrijke data 
24 aug Eerste schooldag. Om 8.30u het schooljaar inluiden op het plein.  

28 aug GEEN inloopmiddag 

28 aug Luizencontrole 

1,2,3 sept Kamp groep 8 

  

  

  

  

 

Start van het schooljaar 

Maandag 24 augustus zien we iedereen weer op school, wij kijken hier erg naar uit!  

We willen dit schooljaar graag feestelijk inluiden door met elkaar “het jaar in te blazen”. Om 8.30u 

verzamelen alle kinderen en leerkrachten zich voor de hoofdingang. Iedereen krijgt een bellenblaas 

van school en na het aftellen blazen we het schooljaar in… 

 

Corona maatregelen  

Zoals u allemaal heeft kunnen horen, zijn we helaas nog niet van corona af. De besmettingen lopen 

zelfs weer op. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de afspraken van voor de vakantie door te zetten. 

Alle maatregelen blijven dus hetzelfde. In de bijlage vindt u onze afspraken nog eens terug.  

Voor het brengen en halen blijft dus staan, dat ouders buiten het schoolplein blijven. Behalve de 

ouders van groep 1 bij het ophalen. Zij mogen dan bij het fietsenhok staan.  

Qua ventilatie zorgen wij er voor dat alle ramen en deuren open staan, zoals we dit eerder ook 

deden. We bekijken nog hoe we dit, meer richting de herfst, gaan organiseren. 

De communicatie, met u als ouder, zal nog vooral via de digitale weg gaan. Mocht het nodig zijn, 

kan er natuurlijk wel altijd een afspraak worden gemaakt. Ook kunt u altijd bellen of mailen als er 

iets belangrijks is.  

 

Inloopmiddag 28 augustus 

Gezien de corona maatregelen, is het niet mogelijk een inloopmiddag te houden. We vinden het 

natuurlijk wel belangrijk dat u een inkijkje in de klas krijgt. Daarom maakt iedere klas een 

informatiefilmpje. De leerkracht zal samen met de kinderen laten zien hoe de klas eruit ziet, waar ze  
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mee bezig zijn en hoe dingen in de klas gaan. Dit filmpje zal u in de 3e schoolweek ontvangen.  

Ook zal de leerkracht in de komende weken regelmatig wat foto’s sturen van het werken en spelen 

in de klas. Deze worden verzonden via de klassenouderapp.  

As. Vrijdag 28 augustus krijgt uw kind een tasje mee naar huis met een kennismakingspakketje. 

Hierin vindt u inlogcodes, een informatiebrief en de jaarkalender.  

We hopen u zo toch mee te nemen in het geen wat we op school beleven, het partnerschap met u 

vinden we namelijk erg belangrijk.  

 

Kennismakingsgesprekken september 2020 

Door de coronamaatregelen hebben we nagedacht over een vorm voor de 

kennismakingsgesprekken op 14 en 15 september. We hebben besloten deze wel fysiek te voeren, 

om echt kennis met u te kunnen maken. We gebruiken de vorm die ook bij de laatste rapport 

gesprekken is gebruikt, met verplichte looproutes, afstand tijdens het gesprek en een strakke 

tijdsplanning. U krijgt komende week een uitnodiging voor het inplannen van het gesprek.  

Voor het gesprek vragen we u een aantal vragen te beantwoorden over uw kind. Het gesprek is er 

namelijk op gericht, dat u ons alles over uw kind vertelt. Zo hebben wij, naast de overdracht van de 

vorige leerkracht, een compleet beeld van uw kind. Ook dit formulier ontvangt u in de loop van 

komende week. 

 

Terugbetalen schoolreisje 

Helaas is het niet voor de vakantie gelukt om het geld van het schoolreisje terug te betalen. Nel zal 

in de eerste weken van het schooljaar zorgen dat het geld op uw rekening wordt terug gestort. 

Bedankt voor uw geduld. 

 

 

Nieuwe collega 

 
 
 
 
 
 
Ik ben Caroline Milatz, ben getrouwd met Hans en samen hebben wij drie volwassen zoons en twee 
schoondochters. Ik ben een actief baasje, altijd bezig met creatieve dingen of met andere hobby’s. 
Ook wandel ik graag met onze hond Shiva. In 2018 ben ik als World Teacher met Edukans mee 
naar Afrika geweest om ontwikkelingswerk te doen op een school in Malawi. Ik ben daarvan zeer 
geïnspireerd teruggekomen met een dankbare blik op ons onderwijs.  
Ik heb ontzettend veel zin in het komend schooljaar, ik zal mijn creativiteit ten volle kunnen 
aanspreken. Naast het werken op De Hien werk ik ook als invalkracht op diverse scholen binnen de 
regio. Dat geeft me een brede blik op het onderwijs. Ik heb veel zin in het komend schooljaar en 
hoop u snel op een vrijdag te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Caroline 

 


