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Belangrijke data 
 

30 juni  Afsluiting project sport en bewegen  

  5 juli Leerkrachtendag – feestprogramma  

  6 juli  Laatste zwemles groep 3/4  

10 juli  14.00 uur Bedankuurtje  

11 juli  ’s middags 13.30 uur musical groep 8 voor gr 1 t/m 7  

12 juli  Musical groep 8 voor familie  

12 juli  19.00 uur Afscheidsavond groep 8  

13 juli  Groep 8 10.00 uur op school  

13 juli  Groep 8 vanaf 12.00 uur vrij!  

13 juli  Wenmiddag groep 1 t/m 7  

14 juli  Laatste schooldag – gr 1 t/m 7 om 12.00 uur vrij  

  

 Zomervakantie  

  

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

4 t/m 7 sep Kamp groep 8: ma 4 sep t/m do 7 sep.  vr 8 sep. alle 8e jaars vrij  

13 september  Startactiviteit  

 

 

 

Programma gezonde school  
Komend schooljaar is het verder ontwikkelen van het concept gezonde school een speerpunt in ons jaarplan. We 

hebben een subsidie van €3000,- hiervoor aangevraagd en toegekend gekregen. We kunnen dit bedrag gebruiken 

voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. Daarnaast krijgen 

we ondersteuning van een gezonde school adviseur. Dit is voor onze school Anja Ton – werkzaam als gezonde school 

adviseur bij de GGD.  

In mei hebben we een enquête gehouden onder de ouders en kinderen over de gezonde school. U kon voor 6 

onderwerpen vanuit het aanbod gezonde school aangeven welke u het belangrijkste vond.  
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De onderwerpen die de meeste stemmen kregen:  

Ouders:   Voeding en    welbevinden/sociale veiligheid. 

Kinderen:  Voeding en    hoe zorg ik goed voor mijn lichaam?  

Team:   Voeding en    bewegen en sport.  

 

De onderwerpen voeding en welbevinden/sociale veiligheid zullen we opnemen in ons jaarplan onder het item 

gezonde school. Met ondersteuning van Anja Ton zullen we een schoolprofiel opstellen deze twee onderwerpen 

uitwerken volgens de vier peilers van de gezonde school:  

- Lesaanbod: In de lessen is er aandacht voor deze onderwerpen.  

- Fysieke en sociale omgeving: Aanpassingen in de omgeving. Bijv. door aanpassingen op het plein, het betrekken van 

ouders bij de gezonde school of afspraken over de omgang met elkaar.  

- Signaleren: Er wordt tijdig en adequaat gesignaleerd. Bijv. door een volgsysteem op sociaal-emotioneel gebied. 

- Afspraken en acties voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten zijn vastgelegd in het beleid van de school, 

bijv. in de schoolgids of in protocollen.  

 

Het onderwerp welbevinden en sociale veiligheid scoorde ook hoog bij het team. We starten dit schooljaar met het 

project ‘de Gouden Weken’. Tijdens deze eerste schoolweken zullen er groepsactiviteiten gedaan worden ter 

bevordering van de groepsdynamiek, aan de 7 regels zal opnieuw actief aandacht geschonken worden, er is tijd voor 

coöperatieve werkvormen/energizers en de leerkrachten hebben de tijd om hun nieuwe groep te leren kennen en de 

onderwijsbehoeften van de kinderen goed in beeld te krijgen.  

 

Wat betreft bewegen en sport, geven we het bewegingsaanbod aan de kleuters komend schooljaar een 

kwaliteitsimpuls. In samenwerking met onze buurtsportcoaches, zullen er 20 gymlessen gegeven worden door de 

leerkracht en buurtsportcoach Gerbert. Dit zal zijn op de vrijdagmiddag van 12.45 tot 13.45 uur in sporthal de Eng. Na 

deze 20 lessen zullen de leerkrachten van de onderbouw deze gymlessen zelf gaan geven. Meer informatie hierover 

volgt aan het begin van het nieuwe schooljaar gegeven door de leerkrachten van groep 1/2.  

 

We zullen u via de Hienwijzer op de hoogte houden van ontwikkelingen wat betreft de gezonde school. De uitwerking 

van deze 2 onderwerpen komen in ons jaarplan 2017-2018. Het jaarplan zal na de zomervakantie te vinden zijn op 

onze website onder ‘downloads’.  

 

 

Afscheid juf Corine, Simone en Yvette  
Zoals u eerder in onze Hienwijzer heeft kunnen lezen, zullen juf Corine, Simone en 

Yvette komend schooljaar niet meer werkzaam zijn bij ons op school.  

Mocht u hen gedag willen zeggen, dan kan dit op donderdag 13 juli om 12.00 uur. Zij 

zijn dan alle drie aanwezig bij ons op school.  U bent van harte welkom om even bij 

hen binnen te lopen.  
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Oproep voor enthousiaste vrijwilligers 
Wilt u ons en onze leerlingen helpen in de schoolbibliotheek?  

Houdt u van het gevoel van een boek in handen en vindt u het fijn om kinderen enthousiast te maken om een boek 

te lezen?  

Dan bent u de juiste persoon om samen met nog een paar andere biebouders en leescoördinatoren onze 

schoolbibliotheek goed te laten draaien. U krijgt aankomend jaar tijdens de uitleen zelfs hulp van heuse bibliotheek 

assistenten. 

Hebt u geen tijd om te helpen en weet u iemand in uw omgeving die dit ook leuk zal vinden. WELKOM! 

Loop gerust even binnen bij juf Mirjam of juf Carla voor opgeven of vragen.   

 

 

 

Startactiviteit 13 september  
Alvast voor in uw agenda….  

Op woensdag 13 september vanaf 17.00 uur zal onze startactiviteit plaats vinden. 

Vorig jaar was dit een fancy fair, dit jaar geven we een voorstelling waarbij het 

thema ‘talenten’  zal zijn. Elke klas zal een optreden verzorgen evenals de 3 

winnaars van de voorrondes van de talentenshow. De toegang is gratis en onze 

oudercommissie zal drankjes en versnaperingen verkopen.  

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!  

 

Schoollied  
Graag zouden we een schoollied krijgen voor de opening van ons nieuwe 

schooljaar. Wie kan en wil ons helpen om een schoollied te schrijven?  Heb 

jij talent als sing-songwriter en tijd om ons te helpen? Hoe leuk zou het zijn 

als er de komende jaren door heel veel kinderen jouw lied wordt 

gezongen…. 

Loop dan even binnen bij Evelien Buis of stuur een mailtje naar 

e.buis@cnbdehien.nl   

 

Geboren 

Floris uit groep 4 heeft een zusje gekregen. Ze heet Lynn.  

Van harte gefeliciteerd en we wensen haar heel veel geluk!  

 

 

mailto:i.rietkerk@cnbdehien.nl
mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Hiep Hiep Hoera!  
3 juli   Kevin Vermeer     10 jaar  

 6 juli   Jasmijn van Laar       8 jaar  

 7 juli   Rami Darwish     12 jaar  

 8 juli   Sanne Teunissen       9 jaar 

 9 juli   Femke van Doesburg      6 jaar 

 9 juli   Eva Singer       7 jaar    

11 juli   Mark van den Berg      6 jaar  

12 juli   Daan van Rooijen     10 jaar  

13 juli   Bryan Klos       8 jaar  

16 juli   Bente de Koning     10 jaar  

 

 

Leerkrachtendag – 5 juli  

Alle groepen van groep 1 t/m 8 vieren  woensdag 5 juli  juffen-  en meester dag.  

We starten deze juffen – en meester dag  met elkaar feestelijk om 8.30 uur op het 

schoolplein. Er is deze morgen dus geen inloop!  

Na een  gezamenlijke  frisse start  gaan de kinderen  naar hun eigen klas en aldaar gaat het 

feestje verder.Het wordt vast een gezellige morgen! 
 

 

Bedankuurtje - Komt u ook?  

Afgelopen schooljaar mochten we gebruik maken van de hulp van 

heel veel ouders, verzorgers, grootouders en andere behulpzame 

mensen.  Zonder deze hulp zouden we niet in staat zijn een aantal 

activiteiten te realiseren. De kinderen en leerkrachten willen de 

ouders die afgelopen schooljaar geholpen hebben op de Hien 

bedanken. 

Dit willen we doen op maandag 10 juli van 14.00 – 15.15 uur.  

U bent dan van harte welkom in de hal van onze school. Een kopje 

koffie of thee met wat lekkers wordt verzorgd door de leerlingen van 

groep 7 en terwijl u hiervan geniet, bedanken de kinderen u met een 

optreden per klas.  

We hopen iedereen die ons geholpen heeft afgelopen jaar te mogen 

ontvangen op maandag 10 juli!  
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Pechvogel 
Wat een pech voor Abel van den Brandt uit groep 4! 

Gisteren in de lunchpauze is Abel van het klimrek afgevallen. Hij viel heel ongelukkig op zijn been. De ambulance was 

snel op school en Abel ging mee naar het ziekenhuis in Tiel. Zijn bovenbeen is op 2 plaatsen gebroken en gisteravond 

is hij geopereerd. 

We wensen hem heel veel sterkte en beterschap! Hopelijk zien we hem weer snel op school.  
 
 

Groep 8 gaat afscheid nemen…. 

 

Groep 8 is in volle voorbereiding voor de eindmusical en die gaat over een 

kleine twee weken opgevoerd worden.  Deze gaan we maar liefst drie keer 

opvoeren.  De eerste try-out is op dinsdag 11 juli 2017 om 13:30 uur  voor 

alle kinderen van de groepen 1 t/m 7. Op woensdag 12 juli is de ‘generale’ 

voor opa’s, oma’s, ooms en tantes, andere familieleden en genodigden om 

10:30 uur. En tot slot wordt de ‘eind-musical’ op woensdagavond 12 juli om 

19:00 uur voor de allerlaatste keer opgevoerd voor hun eigen 

ouders/verzorgers. 

Na de musical volgt er een officieel gedeelte waarbij de leerkrachten afscheid nemen van de leerlingen van groep 8 

en een leerling van groep 7. 

Op donderdagochtend mogen alleen de leerlingen van groep 8 uitslapen en worden om 10:00 uur op school 

verwacht. Daar gaan we samen opruimen tot 11:00 uur. Vanaf 11:00 uur mogen de leerlingen van groep 8 snoep 

uitdelen. Dit zullen 3 snoepjes per leerling zijn. Denkt u eraan om uw kind een trommeltje of plastic zakje mee te 

geven donderdagochtend 13 juli 2017? 

 

 Wij hebben de primeur hier in 
Dodewaard op de Hien.  

Leen een boek, ruil een boek of doneer een boek! 

In onze mooie bibliotheek voor de kinderen hebben wij nu ook een 

leen/ruil kastje voor volwassen hangen.  

Een boek kun je na het lezen natuurlijk houden, koesteren en 

uitstallen in een boekenkast, maar ook weggeven of ruilen. Een 

boek gooi je niet gauw weg. Het is een leuke manier om duurzaam 

om te gaan met producten.  

Daarom hebben wij een leen/ruilkastje bedacht. Niet alleen voor 

ouders van deze school, maar ook voor mensen in de buurt, familie, vrienden en andere bekenden. Iedereen is hier 

welkom om een boek te komen ruilen of lenen. 

Het idee is simpel: Leen of ruil er gratis boeken óf voeg er een paar titels aan toe, zodat iedereen van elkaars leesvoer 

kan genieten. 


