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Belangrijke data 
 

10 maart  NL DOET actie  8.00 – 12.00 uur  

14 maart  Finale damtoernooi  

14 maart  Biddag  

15 maart  Schoolarts Nicole van Wijk aanwezig  

15 maart  Gastlessen Hetty Smits gr 6, 7, 8.  

19 t/m 23 maart  Week van de lentekriebels 

28 maart  Grote Rekendag 

29 maart  Paasviering  

30 maart  Goede vrijdag – alle kinderen vrij  

  2 april  2e Paasdag – alle kinderen vrij  

20 april Koningsspelen (i.p.v. 26 april) 

25 april  Afsluiting thema plantenrijk  (i.p.v. 20 april) 

27 april  Koningsdag –alle kinderen vrij  

  

30 april t/m 11 mei Meivakantie – alle kinderen vrij  

14 mei  1e dag na de meivakantie – start thema Gouden Eeuw  

  

  

 
Week van de Lentekriebels  
Wij doen dit jaar voor het eerst mee aan het project ‘Week van de Lentekriebels’. Deze nationale, jaarlijks terugkerende 

projectweek is voor het speciaal- en basisonderwijs. Weerbaarheid, relaties en seksualiteit staan centraal. Dit jaar is de 

projectweek van 19 t/m 23 maart. Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar is het thema: Anders?! Dit is een breed 

thema en kan gaan over seksuele diversiteit, religie en cultuur. Iedereen is daar in uniek.  

Kinderen staan op jonge leeftijd nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan 

nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Door al op jonge leeftijd te 

starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden 

mee waar ze later veel aan hebben. Ze durven bijvoorbeeld eerder vragen te stellen over seksualiteit.  
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De lessen van het project Lentekriebels zijn verdeeld over 4 deelonderwerpen: 

 

- Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 

- Voortplanting en gezinsvorming  

- Sociale emotionele ontwikkeling  

- Seksuele weerbaarheid 

 

Wij hebben ervoor gekozen om de deelonderwerpen aan te bieden in een 3-jarige cyclus. Dit betekent dat de kinderen een 

deelonderwerp 2 of 3 keer aangeboden krijgt op een verschillende leeftijd:  

  Schooljaar 2017-2018:   Sociaal emotionele ontwikkeling  

  Schooljaar 2018-2019:   Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

               Seksuele weerbaarheid (enkele lessen) 

  Schooljaar 2019-2020:   Voortplanting en gezinsvorming 

               Seksuele weerbaarheid (enkele lessen)  

 

Op maandag 19 maart zal de lentekriebelweek met alle kinderen geopend 

worden in de hal.  

 

Mocht u meer informatie willen lezen over de lentekriebelweek, dan is dit te 

vinden op: 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-

de-lentekriebels 

 

 

 

 
Pasen 
Op donderdag 29 maart vieren wij met elkaar het Paasfeest.  

Deze dag zullen we het Paasverhaal vieren door middel van een Sing in. 

Tussen de middag zullen we in de klas met elkaar lunchen. Elk kind zorgt 

voor een bord, beker en bestek. Op de deur van de klas komt een lijst te 

hangen met verschillende soorten beleg. Onze oudercommissie zorgt 

voor drinken en brood. Ieder kind schrijft op de lijst welk broodbeleg 

hij/zij mee neemt en zorgt dat het beleg op donderdag 29 maart op 

school is.  

 

 

 

 

 

 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
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Hiep Hiep Hoera!  
 

16 maart  Ruben van de Voort    9 jaar  

18 maart  Sven Vermeer     7 jaar  

19 maart  Floris Jonker     9 jaar  

19 maart  Annelynn Tom Broers     6 jaar  

23 maart  Maas van Laar     7 jaar  

24 maart  Marco Kiers     8 jaar  

24 maart  Menno Vermeer     9 jaar  

25 maart  Tim van Dijkhorst     6 jaar  

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019  
Met instemming van de MR is het vakantierooster voor komend schooljaar vastgesteld:  

 

Herfstvakantie   15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018  

Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019  

Voorjaarsvakantie   4 maart 2019 t/m 8 maart 2019  

Paas/meivakantie  22 april 2019 t/m 3 mei 2019  

Pasen:    Valt in de Paas/meivakantie  

Hemelvaart:   30/31 mei 2019  

2e Pinksterdag   10 juni 2019  

Zomervakantie:   8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019  

 

 
 
NL DOET actie  
Op zaterdag 10 maart 8.00 tot 12.00 uur doet De Hien mee aan NL DOET.  

Komt u ons helpen? We zijn nog op zoek naar handige ouders. Ook 2 wethouders vanuit de gemeente Neder-Betuwe zullen 

ons komen helpen, namelijk Herman Gerritsen en Rob Benschop. 

Wij willen de schoolomgeving opknappen door schilderwerk te doen, de moestuin op te knappen en wat timmerwerk. We 

sluiten rond 12.00 uur af met een gezamenlijke lunch. Inschrijven kan via deze link: 

 

https://www.nldoet.nl/klus/33636 

 

U kunt zich ook direct aanmelden bij Krijn van Dijk of Evelien Buis (e.buis@cnbdehien.nl). We hopen dat we veel ouders en 

vrijwilligers mogen verwelkomen op zaterdag 10 maart. 

 
 

https://www.nldoet.nl/klus/33636
mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Plantenverkoop – thema plantenrijk  
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inspectiebezoek 6 februari 2018  
Op 6 februari bezocht mevrouw Goedhart onze school namens de onderwijsinspectie.  Ze 

kwam voor een themabezoek: ‘Op weg naar het VO’. Dit themabezoek is onderdeel van een 

bestuursonderzoek wat dit jaar bij onze stichting Trivium plaats vindt.  

Een themabezoek is geen onderzoek. Dit betekent dat De Hien geen beoordeling of verslag 

krijgt. De gegevens die verzameld zijn, gaan mee in de rapportage ‘Staat van het onderwijs 

2019’. Er vond een gesprek plaats met het managementteam van De Hien en met de 

leerkrachten van groep 8. Maar ook was er ruimte voor een gesprek met leerlingen en een documentenanalyse.  

Wij vonden het een positieve, constructieve middag. Mevrouw Goedhart stelde scherpe vragen en kon ons zeer goed 

teruggeven waar onze krachten liggen, maar ook onze ontwikkelpunten. 

Onderwerpen van gesprek waren o.a. het vergroten van het eigenaarschap van de kinderen zelf met betrekking tot hun 

ontwikkeling. Met eigenaarschap bedoelen we niet alleen dat kinderen zicht en inzicht hebben op wat ze leren, maar ook 

hen actief betrekken bij hun eigen leerproces en persoonlijke leerdoelen. 

 Het werken met een weektaak, het zelf inplannen van werk, is hier een eerste aanzet toe evenals het verduidelijken van het 

doel van de les en het evalueren hiervan.  Maar ook het werken met een datamuur, het zichtbaar maken van ontwikkeling, 

kwam ter sprake.  

Mevrouw Goedhart benadrukte dat het belangrijk is dat we ouders blijven informeren over de onderwijsontwikkeling op De 

Hien. Er zijn meerdere veranderingen aan de orde en bij gezamenlijk optrekken tussen school en ouders is het kind gebaat.  

Ook hebben we gesproken over het inzetten van ZIEN!, het volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen wat we gaan gebruiken.  

Er werd ons geadviseerd om een bondig, passend schoolplan 2019-2022 te schrijven, wat een co-creatie is en passend bij 

onze fase van ontwikkeling. Het jaarplan 2017-2018 vond zij ambitieus. Na twee jaar van intensief vernieuwen is een plan op 

langere termijn passend. 

 

Tot slot hebben we met elkaar een inventarisatie gemaakt over wat nu kansen bevorderend is voor onze school en waar 

ruimte is voor verbetering:  

 

Kansen bevorderend  

Kansen durven en willen geven.  

Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor leerlingen en hun toekomst.  

Visie op ouderbetrokkenheid.  

Hoge verwachtingen van elkaar: een professionele (verbeter)cultuur.  

Een zorgvuldige, samenhangenede analyse van leerprestaties, leergroei en overige leerling informatie.  

Creëert tegenspraak.  

Afspraken over welke factoren relevant zijn bij de advisering.  

Eigenaarschap van het advies bij de basisschool.  

Heeft weet van de actuele regelgeving rond advisering.  

Betrekt ouders in een vroeg stadium (gr 6/7) bij het proces 

(verwachtingsmanagement)  

Systematische evaluatie van kwaliteit in de adviezen (zicht op vervolgsucces).  
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Ruimte voor verbetering  

Hoge verwachtingen hebben van leerlingen. 

Leerlingen breder in beeld: informatie over cognitieve ontwikkeling en niet-cognitieve kenmerken en thuissituatie. 

Naast cognitieve doelen ook doelgericht werken aan niet-cognitieve achterstanden.  

Voert inhoudelijk gesprek over wat je verstaat onder factoren die niet meetbaar zijn (bjiv. Werkhouding en motivatie) zodat 

deze een eenduidige betekenis hebben.  

Betrekt leerlingen bij de oriëntatie op het advies.  

Kennis over de begeleiding van leerlingen in het VO.  

 

 

 

 

 Motoriek in Beweging  
 

 

‘Sep 4 jaar heeft moeite met de fijne motoriek (knippen, kleuren) & grove motoriek/evenwicht  

 ‘Bas 7 jaar heeft een onleesbaar handschrift ‘ 

‘Lex 8 jaar is snel afgeleid en wiebelt de hele dag op de stoel ‘ 

‘Jan 13 jaar heeft rugklachten en een ingezakte houding ‘ 

 

Deze hulpvragen komen  wij via ouders & verwijzers (school/jeugdarts/huisarts/leerkrachten/intern begeleiders) tegen in onze 

praktijken voor kinderoefentherapie. Onze praktijklocaties zijn gevestigd in o.a scholen waaronder cb De Hien. Per 1 maart 

verzorgt  Marieke Hakkert op de dinsdag kinderoefentherapie. Zij is gespecialiseerd in de (senso) motoriek van kinderen in de 

leeftijd van 0-18 jaar. 

 

Praktijk voor kinderoefentherapie werkt altijd in de omgeving van het kind. Hierdoor is het kind  beter in staat om de geleerde 

motorische vaardigheden direct in zijn dagelijks leven toe te passen.  

Voor de zorg van kinderen van 0-4 jaar behandelen de kinderoefentherapeuten altijd aan huis. Hierbij voelt het kind zich fijn 

in zijn eigen omgeving en kan er gerichte tips naar ouder(s) en verzorger(s) gegeven worden. 

 

Kinderoefentherapie wordt 18x in het basispakket vergoed. 

Voor vragen tips, adviezen staat ons team graag voor u klaar! 

 

Motoriek in Beweging - Praktijk voor kinderoefentherapie 

Samantha Damen, Terri van der Wal, Marieke Hakkert en Erika Poolman 

06-16168989 info@motoriekinbeweging.nl www.motoriekinbeweging.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@motoriekinbeweging.nl
http://www.motoriekinbeweging.nl/
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Schoolreisje 
Op vrijdag 8 juni gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. We hebben er ontzettend veel zin. Hieronder alvast 

wat praktische informatie. 

 

 

De groepen 1 t/m 4 gaan dit jaar naar Hemelrijk. 

 

 De kosten van dit schoolreisje bedragen €22,00 per kind. 

 De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. 

 De bus zal vertrekken om 9.00 uur. 

 We zullen rond 15.15/15.30 terug zijn op school. 

 De kinderen zorgen voor een tussendoortje en wat drinken. 

 De kinderen krijgen tussen de middag frietjes en hoeven dus geen eigen brood mee te nemen (mag wel).  

 De kinderen mogen een snoepje meenemen. Al het snoep wordt verzameld bij de leerkracht en in een trommel 

gedaan. Gedurende de dag mogen de kinderen hier een snoepje uit nemen. 

 De kinderen mogen geen geld meenemen. 

 Wilt u uw zoon of dochter een reistablet geven indien hij/zij last heeft van wagenziekte? 

 

De groepen 5 t/m 7 gaan dit jaar naar Toverland. 

 De kosten van dit schoolreisje bedragen €28,00 per kind. 

 De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. 

 De bus zal vertrekken om 9.00 uur. 

 We zullen rond 17.00 uur terug zijn op school. 

 De kinderen zorgen voor een tussendoortje en wat drinken. 

 De kinderen krijgen tussen de middag frietjes en hoeven dus geen eigen brood mee te nemen (mag wel).  

 De kinderen mogen een snoepje meenemen. Al het snoep wordt verzameld bij de leerkracht en in een trommel 

gedaan. Gedurende de dag mogen de kinderen hier een snoepje uit nemen. 

 De kinderen mogen geen geld meenemen. 

 Telefoons, digitale camera’s etc. hebben wij als leerkrachten mee. De kinderen laten deze spullen thuis.  

 Wilt u uw zoon of dochter een reistablet geven indien hij/zij last heeft van wagenziekte? 

Bovenstaand(e) bedrag(en) worden op 5 april van uw rekening afgeschreven. Het zal gaan om één incasso. 

We maken er met elkaar een leuke en gezellige dag van en duimen voor mooi weer!  

 

 



8 Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #13 
 

 


