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Belangrijke data 
 

24 april t/m 5 mei Meivakantie – alle kinderen vrij  

  

8 mei  1e dag na de meivakantie  

10 mei  Schoolfotograaf – alleen groepsfoto’s  

15 mei Open ochtend voor nieuwe leerlingen  

17 mei  Bankbattle –groep 8  

18 mei  Sportdag Neder Betuwe voor groep 5 t/m 8  

25/26 mei  Hemelvaart – alle kinderen vrij  

  

  

  

  

  

 

 
Welkom  
We heten van harte welkom direct na de meivakantie:  

   Robin in groep 7  

   Lenny in groep 5  

    Lucy in groep 3  

 

Dylan Klos wordt op 9 mei 4 jaar en mag bij ons op De Hien beginnen.  

Bodine van Beek wordt 24 mei 4 jaar en komt na de meivakantie bij ons  in groep 1/2  oefenen.  

 

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

en hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen!  
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Protocol Time-Out en verwijdering 
 

Bij deze Hienwijzer vindt u als bijlage ons nieuwe protocol time-out en verwijdering. Dit protocol is gebaseerd op 

hoofdstuk 5  het veiligheidsbeleid van Trivium (de stichting waar De Hien bij hoort).  

Wij proberen een klimaat te creëren, waarin we nastreven om zo professioneel en eenduidig mogelijk om te gaan 

met gedragsproblemen en ongewenst gedag. Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag worden in eerste instantie 

aangepakt en opgelost door de leerkracht in samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind.  Mocht dit niet 

voldoende zijn, dan wordt er ondersteuning geboden door een lid uit het managementteam (MT) in bijvoorbeeld de 

vorm van een kind- en/of oudergesprek. 

 

Mocht bovenstaande aanpak niet toereikend zijn, dan treedt het protocol time-out, schorsing en verwijdering in 

werking. Het is geenszins onze bedoeling om kinderen te verwijderen van onze school. Het is echter wel onze 

verantwoordelijkheid om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen, zowel op fysiek als sociaal-emotioneel 

gebied zodat er een veilige leeromgeving geboden kan worden. Daar is dit protocol voor bedoeld.  

 

In het basisonderwijs kunnen we eigenlijk niet spreken van schorsen van leerlingen. Formeel is alleen een time-out- 

of afkoelingsperiode mogelijk, met daarna de mogelijkheid tot verwijderen (zie protocol Trivium). Tijdens een time-

out wordt tijdelijk een leerling de toegang tot de school ontzegd. Deze maatregel wordt toegepast bij de volgende 

situaties:  

 

   Ongewenst verbaal gedrag:  

Iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren, die als bedreigend kunnen worden 

opgevat; dreigementen tot beschadiging van have en goed van betrokkene of de school; dreigementen over te gaan 

tot fysiek geweld tegen betrokkene en/of haar of zijn familie en/of de school. 

   Ongewenst fysiek gedrag:  

slaan, schoppen, bijten, duwen, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik van een wapen of een voorwerp dat als 

een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen van bezittingen van leerlingen, personeel, andere 

ouders/verzorgers of de school. 

  Seksueel overschrijdend gedrag  

 

Daarnaast kunnen de volgende gebeurtenissen aanleiding zijn tot een afkoelingsperiode: 

 Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels; 

 In het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel; 

 Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel; 

 Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen, ouders/ verzorgers en/of 

personeel. 

 

Het protocol vindt u ook op onze website www.dehien.nl 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u even binnen lopen bij Evelien Buis; aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag.  

 
 

http://www.dehien.nl/
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Vacature pleinwachten voor schooljaar 2017-2018 
 
Komend schooljaar worden de schooltijden veranderd in een continurooster. Iedere dag is er school van 8.30 uur -

14.00 uur. Alleen groep 1 en 2 zijn op woensdagmiddag vrij.   

We vinden het belangrijk dat onze leerkrachten fit voor de groep staan. Een korte lunchpauze draagt daar aan toe bij.  

We zijn op zoek naar enkele mensen die tegen een vrijwilligersvergoeding ons komen helpen met de pleinwacht 

gedurende het buitenspelen na het eten in de klas.  

Het pleinwacht lopen houdt in dat je samen met een andere vrijwilliger en een teamlid de pleinwacht loopt voor 

groep 6 t/m 8 van 12.00-12.15 uur en voor groep 1 t/m 5 van 12.15-12.30 uur. Je bent 5 minuten van te voren 

aanwezig en doet bij bijzonderheden de overdracht naar de leerkracht. 

 

Ben jij of ken jij iemand die:  

- Minimaal 2 vaste dagen (meer dagen is mogelijk)  in de week beschikbaar is gedurende de schoolweken?  

- Iemand die het leuk vindt om een vaste groep kinderen te begeleiden?  

- Wil samenwerken met een enthousiast, gemotiveerd team?  

- Op pedagogische wijze kinderen kan helpen en begeleiden gedurende het buiten spelen?  

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze vacature, stuur voor 12 mei dan een korte motivatiebrief met je CV naar  

Evelien Buis – e.buis@cnbdehien.nl 

 

 
 
Hiep Hiep Hoera!  
 

 

24 april  Jenno van de Wardt     9 jaar   

27 april   Jeffrey Arends     5 jaar  

28 april   Tom Richardson      11 jaar  

30 april    Jo-Anne van Ek    12 jaar  

30 april   Manique van de Kolk     5 jaar  

 4 mei   Melissa  Holleman     9 jaar  

 7 mei   Emma Pras      9 jaar  

10 mei  Dinand Derksen     10 jaar  

16 mei   Duciano van de Ploeg     9 jaar  

18 mei   Sam Jansen      5 jaar  

18 mei   Daan van der Louw     7 jaar  

 

 

 

 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Sportdag Neder-Betuwe 2017 
 

De Stichting Sportcommissie Neder Betuwe organiseert voor de 12e keer de jaarlijkse sportdag. In totaal zullen ruim 800 

kinderen van 12 basisscholen uit de Neder-Betuwe deelnemen aan dit sporttoernooi.  

 
Datum, plaats en tijden 

Datum:  

Donderdag 18 mei 2017 

Alternatieve datum bij slecht weer: donderdag 1 juni 2017 

 

Plaats: 

Sportpark “de Leede”.  

Joachim van Hoemenstraat 2 

4041 GT Kesteren 

(tel.nr. 0488-481258)  

 

Tijden: 

Groepen 5 en 6: 08:45 uur – 12:00 uur 

Groepen 7 en 8: 13:00 uur – 16:15 uur 

 

De organisatie gaat er vanuit dat alle kinderen tenminste 15 minuten vóór aanvang van het toernooi omgekleed 

aanwezig zijn. 

 

Een aantal praktische zaken voor u en uw kinderen: 

 De klassenouders regelen ouders voor het vervoer en begeleiding; 

 Groep 5/6 en groep 7/8 worden beide in 3 groepen verdeeld, iedere groep heeft 2 begeleiders; 

 Groep 5/6: vertrektijd 8.15 uur (tussen 8.00 uur en 8.10 op school), terugkomst om 12.30 uur; 

 Groep 7/8: vertrektijd 12.30 uur, terugkomst om 16.45 uur. Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u 

contact opnemen met de groepsleerkracht ; 

 Kinderen worden verzocht in sportkleding op school te komen; 

 Tussendoortje: de kinderen krijgen drinken en een appel van de organisatie. Het is wel aan te raden extra 

drinken mee te nemen en voor de liefhebbers een gezond tussendoortje; 

 Lunch: Alle kinderen lunchen op school, in eigen groep met hun eigen leerkracht. Wilt u zorgen voor een 

lunchpakket? 

 De sportdag vindt plaats op het sportpark “De Leede” (voetbalvelden), niet te verwarren met de sportha l 

“De Leede”. Het sportpark en de sporthal liggen wel naast elkaar, alleen zijn ze gescheiden door een 

omheining en afgesloten poort. U kunt bij het sportpark parkeren, het adres staat hierboven; 

 Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de groepsleerkracht; 

 U bent van harte welkom om te komen kijken! 

 

Wij zien uit naar een gezellige, sportieve dag!  
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Opgericht: Dodewaard achttien september negentienhonderd zesendertig 

 
 
 

Aan de leerlingen van cb De Hien 

 

 

Koningsdag 2017 
 

Zoals jullie gewend zijn, zal het ook dit jaar op koningsdag weer gezellig zijn op het dorpsplein in Dodewaard. 

  

’s Morgens om 10.00 zingen we met z’n allen liedjes voor de koning bij de aubade. 

Om 9.45 zal het muziekkorps jullie ophalen bij school, waarna jullie in optocht naar het dorpsplein zullen lopen. 

 

Vanaf 13.30 is er net als andere jaren een buikschuifbaan, springen op verschillende springkussens, spelen in de 

zandbak, en kun je een kijkje nemen bij de brandweer. 

Verder is er nog een prijs voor wie er het allermooiste zijn of haar hoed heeft versierd. 

 

De hoed die je op school krijgt mag op school of thuis versierd worden en door het te dragen bij de aubade, maak je 

kans om een prijs te winnen. 

 

Maar natuurlijk is er ook een rommelmarkt voor jullie! Heb je spullen die je zou willen verkopen? Zorg dan dat je om 

13.30 op het dorpsplein bent, waar de mensen van de Oranjevereniging zorgen dat je een mooi plekje krijgt.  

 

Kom gezellig met je familie en vriendjes naar het dorpsplein, tot dan! 

 

 

Het bestuur van de Oranjevereniging.  
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Schoolreisje groep 5 t/m 7 
Twee weken geleden hebben de kinderen met een leuke puzzel 

ontdekt waar het schoolreisje naar toe gaat. Dinsdag 20 juni gaan 

de groepen 5 tot en met 7 naar de Uitvinderij en Spelerij in 

Dieren. Daar hebben de kinderen al ontzettend veel zin in! 

De kosten van dit schoolreisje bedragen €23. Deze kosten worden 

op dinsdag 30 mei van uw rekening geschreven.  

Praktische informatie voor deze dag ontvangt u na de meivakantie 

 

 

Tweede wereldoorlog  
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 ademloos geluisterd naar het verhaal van meneer Van 

Meer (voorzitter 4-meicomitee). Hij vertelde over de Dakota die op 18 september 1944 is gecrasht tussen Dodewaard 

en Opheusden. We hebben te horen gekregen hoe 16 parachutisten veilig zijn gesprongen en zijn ondergedoken bij 

mensen in Opheusden. Een vrouw van één van de parachutisten, 97 jaar oud, komt volgende week naar Dodewaard 

om de plaatsen te bezoeken. Er zal een speciale herdenking worden gehouden. Kinderen en ouders zijn van harte 

welkom deze herdenkingen bij te wonen. Hierbij een overzicht: 

 

Donderdag 4 mei: 

10:30: ontvangt crashsite naast het A-B-C terrein.  

11.00 – 12:00 : Fly By door Koninklijke Luchtmacht, toespraken, kranslegging, twee minuten stilte. 

19:00 ontvangt begraafplaats. 

19.20 stille tocht naar monument Pluimenburgsestraat.  

20:00: twee minuten stilte. Kinderen van De Hien lezen een gedicht voor.  

 

 

 

Schoolfoto’s  
Op woensdagochtend 10 mei worden er schoolfoto’s gemaakt.  

Ouders/verzorgers kunnen via de website  www.fotovanbeek.nl inloggen op de button klanteninlog:  

 

Gebruikersnaam: de Hien 

Wachtwoord:  2017 

 

Hier staan dan in de webshop van elke groep 2 tot 3 foto’s op die door de ouders bekeken kunnen worden en 

uiteraard dan ook besteld kunnen worden. 

 

De prijs voor de groepsfoto met de maat 13x18 is  € 5,00 per stuk. 

 

 

 

 

http://www.fotovanbeek.nl/
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Stemmen!  
Bij het fonds van de Rabobank 'een aandeel in de 

Betuwe' heeft onze school een aanvraag ingediend 

om het schoolplein van een nieuw speeltoestel te 

voorzien.  

 

Bent u lid van Rabobank West Betuwe?  

Geef ons uw stem van 1 tot en met 30 april 2017 

op: rabowestbetuweleden.nl 

 

Rabobankleden krijgen per e-mail een persoonlijke 

uitnodiging om te stemmen en mogen twee 

stemmen uitbrengen. 

De categorie waarin onze school mee doet is 

‘Maatschappelijk’.  

Hoe meer stemmen een project ontvangt, des te 

hoger de bijdrage voor ons schoolplein wordt. 

Alvast heel hartelijk bedankt namens alle kinderen 

van De Hien! 

 

 

 

 
Koningsontbijt 2017 

https://www.facebook.com/www.dehien.nl/photos/a.528850880656194.1073741826.528850837322865/657849221089692/?type=3

