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Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief nr. 20 (14 juli 2022) 
 

Agenda 

 
Oud papier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ritten beginnen om 18.30 uur vanaf ‘t Hieker Nust 
Contactpersonen oud papier: Luc Schuring (0593-522817) en Natasja 
Slagter 
(06-25023270) 
* Mocht u verhinderd zijn, dan dient u zelf tijdig voor vervanging te 
zorgen.  

 

Algemeen 
 
Tot ziens 
Lieve iedereen 
Mijn laatste berichtje in de nieuwsbrief. 
Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de fijne tijd 
die ik heb gehad op ’t Hieker Nust. 
Ik heb gisteren (woensdag) een erg leuk afscheid gehad 
met allerlei spannende opdrachten. Wanneer ik een 
opdracht goed had gedaan, kreeg ik een cijfer en met 
deze cijfers had ik toegang tot een grote kist vol met 
cadeautjes, tekeningen, boekjes met brieven en knutsels. 
Ik ben vreselijk verwend en ga thuis alles nog eens rustig 
op mijn gemak nalezen en bekijken. Iedereen heel erg 
bedankt voor alles. 
 
Groeten en tot ziens, 
 
Masja 
 
 

Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 
Groep 1 en 2 
Het schooljaar is voorbijgevlogen. We hebben een 
leerzaam, gezellig, fijn schooljaar gehad samen. We 
hebben veel geleerd, gespeeld en van elkaar genoten. 
Onze jongens van groep 2 gaan na de zomervakantie 
naar groep 3. We gaan ze zeker missen! Maar we hebben 
afgesproken dat ze zullen zwaaien op de trap. En ze 

mogen af en toe ook nog komen “spelen”. We hebben 
genoten van deze vier prachtige jongens en gelukkig 
blijven we elkaar zien. Veel succes en plezier in groep 3. 
 
Ons thema Sprookjes hebben we afgerond. De kinderen 
hebben hier heel enthousiast aan gewerkt. En ook 
hoorden we van de kinderen dat er sprookjesboeken 
werden voorgelezen thuis en/of bij opa en oma. Prachtig! 
Een kleine impressie van de laatste werkjes. 

 
Klein Duimpje en de zevenmijlslaarzen 
 

 
De tuin van Roodkapje 
 

18 juli t/m 26 aug. Zomervakantie 

29 augustus 1e schooldag 

5-9-2022  

 Booiman 
Veninga 
Iovanut 

 Beuving 
Meppelink 
Boer 
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De klok met daarin het kleinste geitje van de wolf en de 
zeven geitjes. En de toren met daarin Rapunzel. 
 
We bedanken alle ouders die ons dit schooljaar, op welke 
manier ook maar, hebben geholpen. Heel fijn! Dank jullie 
wel. Fijne vakantie! Veel plezier en lekker genieten. 
 

 
 
Hijkerfeest 
Eindelijk weer een Hijkerfeest.  
Bedankt ouders van de OR en andere hulpouders voor 
het maken van de kar. Super geregeld. En ook nog de 
publieksprijs winnen. Prachtig! 
 

 
Op de paardentram 

 
Met de hele school patat eten.  
 

 
Vol spanning wachten in de feesttent. 
 
 
Groep 3 en 4 
Einde schooljaar 
Het is alweer het einde van het schooljaar.  
De laatste weken zijn voorbij gevlogen.  
We hebben een leuk en gezellig schooljaar gehad met 
elkaar! 
Er is veel geleerd en hard gewerkt, maar er was ook zeker 
tijd voor ontspanning en gezelligheid! 
Kortom een geslaagd jaar!  
Voor iedereen een hele fijne vakantie gewenst! En dan fris 
en fruitig op naar een nieuw schooljaar! 
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Hijkerfeest 
Vorige week stond veel in het teken van het Hijkerfeest. 
We hebben de klas daarom ook een beetje versierd met 
boerderijdieren om ook hier een beetje in sferen van het 
thema van de schoolkar te komen.  
Daarnaast was de wagen van de school een enorm 
succes! Met dank aan iedereen die geholpen heeft is de 
kar erg mooi geworden! 
De kinderen zagen er daarbij ook nog eens erg leuk uit 
wat het helemaal afmaakte.  
We sloten de week af met een voorstelling in de tent. De 
kinderen hebben hier woensdag en vrijdag hard voor 
geoefend en samen met elkaar er iets leuks van gemaakt! 
Al met al een geslaagde feestweek! 

 
 

 
 

 
 
Laatste schoolweek 
Er wordt hier en daar natuurlijk nog wel gewerkt. Maar ook 
vinden de kinderen het erg leuk (en kunnen dit ook erg 
goed) om te helpen in de klas.  

 
Nog één keer maatjes lezen voor de vakantie.  
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KDV/peuteropvang  
Zoo, dit is de laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar 
alweer. 
Zo op de valreep hebben we nog 2 peuters mogen 
ontvangen op de peuteropvang. Jordan en Max. Wij 
wensen hun veel plezier op de opvang.  
Ook nemen we bij de peuters deze week afscheid van 
Jasper en Lize. We wensen ze veel plezier op de 
basisschool. We zullen ze zeker nog zien op de VSO. 
Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van Juf Tjitske. 
Heel veel plezier met je nieuwe baan. Gelukkig hebben 
we weer een nieuwe pm-er die ons team komt versterken. 
Hierbij stelt ze zich even voor.  
Dag allemaal!   
 
Mijn naam is Sasja, ik ben 
24 jaar en woon in Assen. 
In mijn vrije tijd doe ik 
graag leuke dingen met 
mijn vriend en vriendinnen, 
voetbal ik bij HH Combi en 
ben ik te vinden tussen de 
paarden bij mijn vader.  
 
Vanaf 1 juli ben ik 
werkzaam bij Kits Primair en na de zomervakantie ben ik 
3,5 dag op ‘t Hieker Nust. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen spelenderwijs de wereld ontdekken en elke dag 
met een leuk verhaal en glimlach naar huis gaan.  
 
Tot snel, ik heb er zin in! 
 

 

De spanning was van de gezichten af te kijken.  

 

Aan het einde zaten ze allemaal op de knieën naar 

iedereen te zwaaien.  

In de vakantie zullen wij de kinderen weer opvangen in 

Hooghalen. De kinderen kunnen hier weer heerlijk spelen.  

Tijdens het Hijkerfeest mochten voor het eerst de peuters 

mee op de tram. Wat hebben ze genoten. En wat vonden 

ze het spannend. Met onderweg een sapje en een 

koekje/snoepje was het een erg gezellige tocht.  
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