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Belangrijke data 
 

28 augustus  1e schooldag – opening om 8.15 uur op het schoolplein  

29 augustus  Incasso kamp groep 8  

4 t/m 7 sep.  Kamp groep 8  

7 september  Groep 8 rond 12 uur terug  

8 september  Groep 8 vrij  

11 september  Wereldoriëntatie: start thema water  

11 september Talentenshow met de kinderen – voorronde voor startactiviteit  

13 september  12.00 uur: Alle kinderen vrij 

 17.30 – 18.15 uur: inloop startactiviteit  

 18.15 uur: start talentenshow  

20 september  Reservedatum startactiviteit  

21/22 september Schoolfotograaf 

22 september  1e keer Hienk kleutergym 

 

 

Start schooljaar  
De zomervakantie loopt ten einde en we hopen iedereen maandag 

uitgerust en gezond weer terug te zien. De zomervakantie is een 

heerlijke tijd voor bezinning en rust.  

Het team van De Hien is afgelopen week volop bezig geweest met de 

voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Er is opnieuw gesproken 

over onze visie op onderwijs en de praktische invulling van passend 

onderwijs, de gezonde school en het thematisch wereldoriëntatie 

onderwijs.  

Half augustus stond er in de Gelderlander een artikel over onze school. 

De informatie die erin staat is voor een gedeelte niet juist. Wij zullen 

onze school opgeven voor deelname aan het schoolfruitprogramma en mochten we deel mogen nemen aan dit 

programma, dan zullen wij u hierover informeren via de Hienwijzer. Zoals u heeft kunnen lezen in onze 

ouderkalender, staat er 1,5 uur gym ingeroosterd in onze kalender voor iedere groep. Dit is inclusief het lopen naar 
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de gymzaal, wat we zoveel mogelijk ‘slim’ proberen te organiseren door het aan het begin of einde van een dag te 

plaatsen, of heen te lopen in een ochtendpauze.  

 

We wensen iedereen een goed, nieuw schooljaar toe. We hopen u regelmatig in de school te zien –  want samen 

werken we aan de ontwikkeling van uw kind! 

 

Evelien Buis  

schoolleider cb De Hien  

 

 

Continurooster  
Voor groep 3 t/m 8 wordt er vanaf dit schooljaar een 5-gelijke dagen model gehanteerd. Iedere dag zijn de 

schooltijden hetzelfde, van 8.30 tot 14.00 uur. Dit geldt ook voor groep 1/2, alleen zijn zij op woensdag uit om 12.00 

uur. Alle kinderen lunchen op school.  

 

Pauzetijden:  

10.00 – 10.15 uur:   groep  5 t/m 8  

10.15 – 10.30 uur:  groep  3 en 4  

 

Pauzetijden lunch:    12.00 - 12.15 uur: groep 5 t/m 8     12.15 – 12.30 uur: groep 1 t/m 4  

Na de lunch wordt er buiten gespeeld.  

 

Voor de lunch zal er een moment stilte gehouden worden of een dankgebedje opgezegd worden.  

Tijdens de lunch wordt er een taalactiviteit aangeboden zoals bijvoorbeeld voorlezen of stillezen. Er kan ook voor 

gekozen worden om tijdens de lunch naar het jeugdjournaal te kijken.   

 

Voor de ochtendpauze mogen de kinderen wat te drinken en eten meenemen. We zien het liefst fruit of groente voor 

in de ochtendpauze. De lunch van de kinderen wordt ’s ochtends in een 

krat gedaan. Deze krat gaat in een koelkast, zodat het eten en drinken 

goed gekoeld blijft. Als kinderen snoep mee brengen, dan wordt dit mee 

terug gegeven naar huis.  

Het thema voeding is dit schooljaar een aandachtspunt bij ons op school 

vanuit het project Gezonde School. Wij zullen gedurende het schooljaar 

lessen geven over voeding en het beleid over tussendoortjes en lunch 

aanscherpen. Op de ouderavond in november en in de Hienwijzers 

zullen wij u hierover informeren.  
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Kalender  
Ook dit jaar krijgt u een jaarkalender van onze school, 1 per gezin. Deze worden 

in de eerste schoolweek uitgedeeld. In de PDF die voor de zomervakantie is mee 

gestuurd met de Hienwijzer, staat een foutje wat betreft de volgende 

zomervakantie. De kinderen hebben ‘gewoon’ 6 weken zomervakantie, van 

vrijdag 6 juli 2018 t/m 17 augustus 2018.  

 

 
 
 

 
Nieuwe OC-leden gezocht  
In Hienwijzer 16 van vorig schooljaar deed onze OC een oproep 

voor nieuwe leden. Helaas hebben zij hier geen reacties op 

mogen ontvangen…. 

Zonder de hulp en ondersteuning van onze OC kunnen we een 

aantal activiteiten niet organiseren voor uw kind(eren).  

Het is van belang dat de OC uit voldoende leden bestaat, zodat 

de taken verdeeld kunnen worden; ‘Vele handen maken licht 

werk’. Opnieuw plaatsen wij de oproep van onze OC en we 

rekenen op uw reactie en hulp:  

 

Voor de oudercommissie zijn we op zoek naar twee nieuwe leden die ons willen komen helpen. De oudercommissie 

bestaat uit 10 enthousiaste ouders die allerlei activiteiten organiseren binnen school. Denk hierbij aan Sinterklaas,  

de kerstviering, paasactiviteiten, de koningsspelen, de avond4daagse en nog veel meer. Wil je graag meer betrokken 

zijn bij school en lijkt dit je wel wat mail dan naar ocdehien@gmail.com met een persoonlijke toelichting en wie weet 

ben jij dan straks onze nieuwe helpende hand!  

 
 
Geld schoolkamp  
In de tweede week van het nieuwe schooljaar gaat uw kind op kamp. Het ene kind vindt het fantastisch en kan niet 

wachten om te gaan en het andere kind vindt het zo ontzettend spannend, dat het liever nog even wacht. Wij hebben 

er in ieder geval ontzettend veel zin in!  

De kosten voor het kamp bedragen €70,- per leerling. Dit is voor de kamplocatie, eten, drinken, uitjes, etc. Het 

bedrag wordt op 29 augustus van uw bankrekening afgeschreven. Indien u geen gebruik maakt van het  

automatisch incasso dan vragen wij u het bedrag zelf vóór 29 augustus over te maken op de rekening van school. 

 
 
 

mailto:ocdehien@gmail.com
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Ouderinformatie avond  
Op donderdagavond 21 september is onze ouderinformatie avond. 

Doel van deze avond is om u informatie te geven over het reilen en 

zeilen van onze school en onze schoolontwikkeling. De opzet van deze 

avond zal anders zijn dan vorig jaar.  

 

Programma:  

19:30 – 20:00  uur: Samenkomst in de groepen 1 t/m 4 o.l.v. de leerkracht(en) in het lokaal van uw kind.  

20:00 – 20.15  uur: Pauze, koffie en thee in de hal.  

20:15 – 20:45  uur:  algemene informatie over schoolontwikkeling voor alle ouders in de hal.  

20:55 – 21:30  uur: Samenkomst in de groepen 5 t/m 8 o.l.v. de leerkracht(en) in het lokaal van uw kind.  

 

De ouders van iedere groep komen bij elkaar in het lokaal van hun kind. Vorig jaar vertelde de leerkracht over 

praktische zaken en over het programma van het aankomende schooljaar. We kiezen ervoor om deze keer de vragen 

vanuit u als uitgangspunt te nemen. Aan het begin van het samenzijn zullen de leerkrachten uw vragen inventariseren 

en deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Daarnaast zullen er foto’s van de eerste weken getoond 

worden waarbij de leerkrachten zullen vertellen over hun eerste ervaringen met de groep.  

We zien u graag op donderdagavond 21 september.  

 

 

 

Startactiviteit 13 september  
Op woensdag 13 september vanaf 17.30 uur zal onze startactiviteit plaats vinden. (Mocht het heel slecht weer zijn, 

dan wordt de startactiviteit verplaatst naar woensdag 20 september). Vorig jaar was de startactiviteit een fancy fair, 

dit jaar geven we een voorstelling op het schoolplein waarbij het thema ‘talenten’  zal zijn. Elke klas zal een optreden 

verzorgen evenals de 3 winnaars van de voorrondes van de talentenshow die we ervoor houden. De toegang is gratis 

en onze oudercommissie zal drankjes en versnaperingen verkopen. De 

opbrengst van deze activiteit zal gebruikt worden voor een nieuw 

speeltoestel voor op ons schoolplein.  

We hopen dat veel ouders, grootouders, familie en andere 

belangstellenden komen kijken!  

 

We willen de voorstelling afsluiten met een veiling van ‘De talenten van 

de ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, buurtgenoten’.  We vragen u iets te maken wat u goed kunt, bijv. een taart, 

vogelhuisje, zelfgemaakte kaarten, sjaal, bloemstukje, jam, sieraden of iets anders.  “U kunt ook een waardebon 

inleveren voor een dienst zoals een gratis knipbeurt, gratis autowassen, dagje klussen in huis etc”.  

Als u ‘een talent’ wilt laten veilen, dan kunt u dit doorgeven aan Ingrid Rietkerk (i.rietkerk@cnbdehien.nl). Dit kan tot 

6 september i.v.m. de organisatie van de veiling. We hopen dat u een bijdrage wilt leveren en we laten ons graag 

verrassen door uw talent!  

 

 

mailto:i.rietkerk@cnbdehien.nl
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Gevonden voorwerpen  
Er zijn veel gevonden voorwerpen ‘over’ van vorig schooljaar. Komende week 

liggen deze uitgestald in de hal. Wil iedereen kijken wat er misschien nog van 

hem of haar is en dit meenemen? Wat vrijdagmiddag dan over is, wordt 

weggebracht zodat we dit schooljaar met een lege gevonden voorwerpenbak 

kunnen starten.  

 

 

 
 
Welkom!  
We mogen 4 nieuwe kleuters verwelkomen in groep 1/2 – zij komen voor het eerst bij ons op school direct na de 

zomervakantie:  

 

Lilly van Deyzen 

Lotte Marijn van den Brandt  

Bas Rijsdijk  

Corrijen van de Kolk  

 

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

 

 

 

Schoolzwemmen groep 3 en 4  
Afgelopen jaar heeft busmaatschappij Hatro het vervoer naar het zwembad verzorgd. De afspraak met Hatro was dat 

wij een bus met voldoende zitplaatsen en veiligheidsgordels zouden krijgen. Helaas bleek dit niet altijd zo te zijn en 

hebben we de kinderen een aantal keer met een stadsbus zonder veiligheidsgordels naar Rhenen moeten laten 

gaan.  

In overleg met de MR, vonden wij als school het niet veilig genoeg om kinderen in een stadsbus zonder gordels over 

de snelweg naar het zwembad te vervoeren. Daarom hadden we besloten naar een andere busmaatschappij over te 

stappen. Deze busmaatschappij, Betuwe-express, kon ons de garantie wel geven dat we altijd kunnen beschikken 

over een touringcar met veiligheidsgordels. Dit betekende wel dat de prijs van het vervoer omhoog ging. Aangezien 

de ouders/verzorgers het schoolzwemmen zelf betalen, 197€ per kind per schooljaar, en de school dit alleen 

faciliteert in de vorm van tijd en begeleiding, vonden wij als school dat er dan minimaal 85% van de ouders voor het 

schoolzwemmen moet zijn om het te continueren. Dit bleek uit de ouderpeiling niet zo te zijn.  

 
Voor de zomervakantie hebben de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3 en 4 in schooljaar 2017-2018 een 

digitale vragenlijst ingevuld over het wel of niet continueren van het schoolzwemmen.  
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Ouders van 30 leerlingen hebben deze vragenlijst ingevuld.  

De uitslag was als volgt: 

groep 3:               7 stemmen voor                             6 stemmen tegen 

groep 4:               9 stemmen voor                             8 stemmen tegen 

 

Dit betekent dat 53% van de ouders voor het continueren van het schoolzwemmen stemt en 47% stemt tegen. 

(vorig jaar stemde 86% van de ouders voor het schoolzwemmen en 14% stemde tegen). 

In overleg met de MR, hebben we besloten om te stoppen met het schoolzwemmen. Er is onvoldoende draagvlak bij 

de ouders om dit te continueren. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat 53% van de ouders voor het 

schoolzwemmen is en deze beslissing wellicht voor hen een teleurstelling zal zijn. 

 

Als school vinden wij het aanbieden van schoolzwemmen een goede zaak. Wel vinden we veilig vervoer een 

voorwaarde en moeten de zwemlessen passen binnen het onderwijsprogramma. Mocht er in de toekomst een 

nieuwe kans voorbij komen wat betreft zwemonderwijs, dan zullen wij deze in samenspraak met de MR opnieuw 

bekijken. 

  

 

 

Hiep Hiep Hoera!  
27 aug     Dawit Haile Gebremichael     12 jaar  

27 aug      Tim Verweij         10 jaar  

28 aug     Bibi Stoffelen         9 jaar  
31 aug  July Luttikhuizen    11 jaar 

  4 sep  Jolijn de Vogel       9 jaar  

  8 sep   Lotte-Marijn van den Brandt       4 jaar  

  9 sep    Daan van Dijkhorst        9 jaar  

10 sep    Damian van Beek        12 jaar  

 

 


