Belangrijke data
22 mei
25/26 mei
1 juni
5 juni
6 juni
6 t/m 9 juni
9 juni
14 juni
20 juni
21 juni
23 juni

Lessen van Adrie Vroon voor groep 4, 5, 7 en 8
Hemelvaart – alle kinderen vrij
Zwemles groep 3 en 4 - bus vertrekt om 13.00 uur
2e Pinksterdag – alle kinderen vrij
Lessen van Adrie Vroon voor groep 1 t/m 5
Avondvierdaagse
Studiedag – alle kinderen vrij
Straatspeeldag
Schoolreisje groep 5 t/m 7
Uitje fruitpark groep 2/3
Continurooster tot 14.00 uur voor groep 5 t/m 8

Uitslag Cito-eindtoets

Vorige week hebben alle 8e jaars de uitslag gekregen van hun cito-eindtoets die zij gemaakt hadden op 18 t/m 20
april. Alle leerlingen van groep 8 verdienen een dikke pluim! Het groepsgemiddelde is dit jaar 540,2! Dit is boven
het landelijk gemiddelde, een resultaat waar we als team trots op zijn. Er is 8 jaar lang hard gewerkt door de
teamleden van De Hien om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Ook zij
verdienen een groot compliment!

Hiep Hiep Hoera!
21 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
24 mei
27 mei
2 juni
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Franek Brodziak
Lieke Roelofse
Bodil Gerritsen
Youp Wijland
Bodine van Beek
Fleur Dams
Mathieu Groenveld
Tim Huibers

7 jaar
8 jaar
11 jaar
10 jaar
4 jaar
9 jaar
10 jaar
10 jaar
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Schoolreisje groep 5 t/m 7
Herinnering afschrijving kosten schoolreisje groep 5 t/m 7
De kosten van het schoolreisje van groep 5 t/m 7 bedragen €23.
Deze kosten worden op dinsdag 30 mei van uw rekening
geschreven.
Praktische informatie voor deze dag ontvangt u binnenkort.

Verzuimregister
Een mededeling vanuit het ministerie van OC&W
Alle basisscholen melden vanaf 1 april 2017 verzuim digitaal via het verzuimregister.
Wij zijn als school wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:
- Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
- Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
- Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.
Als er reden is voor verzuim en je twijfelt of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim is, overleg het dan altijd met een
teamlid. Voor bepaalde zaken mogen we verlof geven. Hieronder staan deze redenen:
Gewichtige omstandigheden voor geoorloofd verzuim zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg zie
verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg
met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar
noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad:
periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing
leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In
voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk
werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht
of andere gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
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Nieuwe OC-leden gezocht
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!

Motoriek in beweging

Samantha Damen werkt sinds 2016 op de woensdagochtend in het speellokaal bij ons op De Hien.
Per 24 mei neemt medewerker Vicky Jacobsz haar werkzaamheden over ivm zwangerschapsverlof van Samantha.
Vicky is kinderoefentherapeut Cesar en Sensorisch integratietherapeut. Zij gaat op de dinsdagochtend werken aan de
(senso) motorische ontwikkeling van de kinderen binnen cb de Hien.
Vicky kijkt uit naar een fijne werktijd en prettige samenwerking met de school!
Voor vragen tips, adviezen staat ons team graag voor u klaar!
Motoriek in beweging
Praktijk voor
kinderoefentherapie Cesar
Postadres:
Torenstraat 3
4041 GA Kesteren
06-16168989
info@motoriekinbeweging.nl
www.motoriekinbeweging.nl

Samantha Damen
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& Vicky Jacobsz
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Stemmen!

Bij het fonds van de Rabobank 'een aandeel in de Betuwe' had onze school een
aanvraag ingediend om het schoolplein van een nieuw speeltoestel te voorzien.
Leden van Rabobank West-Betuwe konden stemmen op onze school. Wie dit
gedaan heeft, willen we hartelijk bedanken!
We zijn heel erg blij met het prachtige resultaat van 924 euro!

JGZ – Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van de
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders.
Spraak- en taalonderzoek
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij let tijdens het gesprekje op de
uitspraak, de stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de mondgewoonten en het gehoor van uw kind.
U krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na het onderzoek informeert de logopedist u en de leerkracht over
het resultaat. Wilt u uw kind eerder laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact op met Anne Aalbers:
(06) 44 58 30 34.
Gezondheidsonderzoek
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
U krijgt een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en een folder over JGZ.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden.
Tijdens het gezondheidsonderzoek kijkt de doktersassistente of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Uw kind
hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Heeft uw kind overgewicht? Dan meten we ook de bloeddruk.
U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dat kan via de
planning (088) 144 74 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres:
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De medewerker van de Jeugd-gezondheidszorg kan u helpen met het
invullen van de vragenlijsten.
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Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de 7/8-jarige kinderen door de dokters- assistente. Ook
hiervan krijgt u bericht als uw kind aan de beurt is.
Spreekuur op school
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind extra aandacht nodig heeft. Dan ontvangt u een
uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende
tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de
opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind goed hoort of ziet. Of als er zorgen
zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00
uur). Of via het e-mail adres:
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl Het spreekuur vindt plaats op school.
Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken (vaccinaties). Eén tegen
difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen
meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle
vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak maken om deze in te halen. Bel dan (088) 144 74 50 (ma. t/m do. Van
09.00 – 12.00 uur)
Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of
Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de juiste hulp is voor u en uw
kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals ook gebruik van een digitaal
samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.
Contact en informatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak maken of meer informatie? De afdeling
Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: (088) 144 73 30 of via
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij scholen helpen om aandacht te besteden aan de
gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, roken.
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Opening project Sport en bewegen
We zijn begonnen!
Afgelopen maandag is het thema sport en
bewegen gestart! Samen met buurtsport
hebben de kinderen gedanst en gezongen
op verschillende liedjes. Tijdens de opening
hebben we ook onze thema mascotte bekend gemaakt. Helaas heeft onze mascotte nog geen
naam, dus de kinderen mogen tot volgende week een leuke naam bedenken.
De komende 5 weken is de hele school aan het werk over de onderwerpen: Olympische
spelen, topsport, in beweging en lichaam. Op donderdag 29 juni zijn alle eindproducten te
zien tijdens de tentoonstelling. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. De tijd volgt nog.
Namens de commissie van wereldoriëntatie.
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