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Belangrijke data 
 

10 april  Open ochtend nieuwe leerlingen  

11 april  Schoolvoetbal jongens 7-tallen  

12 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7  

13 april  Praktisch verkeersexamen groep 7  

13 april  Schoolvoetbal finale avond  

17 t/m 19 april  CITO eindtoets groep 8  

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  

15 mei/17 mei Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007  

21 mei  2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij  

22 t/m 25 mei  Avondvierdaagse  

24 mei/28 mei  Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007 

8 juni  Schoolreisje gr 1 t/m 7   - groep 8 vrij  

  

  

 
 
Project Gouden Eeuw  
Na de meivakantie starten we met het thema 'Gouden Eeuw'. We willen 

met alle kinderen van de school een eigen 'Nachtwacht' maken. Daarvoor 

hebben we behangrollen nodig van minimaal 1,5 meter lang. Als u nog 

behangrollen heeft die wij mogen gebruiken voor ons project...Dan kunt u 

ze inleveren bij Neline, Krijn of Marinka.  
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Koningsspelen  
Vrijdag 20 april doen wij mee met de Koningsspelen! 

We starten de dag met een gezond ontbijt in de klas. De kinderen moeten voor het 

ontbijt een bord, beker, bestek en plastic tas meenemen. Na het ontbijt zullen we de 

Koningsspelen gezamenlijk openen met het liedje Fitlala van Kinderen voor Kinderen. 

Vervolgens gaan we sportief aan de slag! De kinderen van groep  

1 t/m 3 blijven op school en zullen daar allerlei spelletjes gaan doen. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 zullen vijf verschillende clinics gaan volgen op het 

voetbalveld. Hiervoor hebben de kinderen flexibele kleding nodig en sportschoenen, 

geen schoenen met noppen.  

Om 12.00 lunchen we met elkaar op het voetbalveld, iedereen neemt zelf een lunch 

mee. 

Bij slecht weer zal op woensdag 18 april een beslissing worden gemaakt of de Koningsspelen door zullen gaan op het plein 

en de sportvelden. Als het te hard regent zullen we voor een passend binnenprogramma zorgen. 

We hopen op een prachtige, zonnige en bovenal sportieve dag! 

 

 
Protocol voorkoming lesuitval  
De afgelopen periode is gebleken dat het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs steeds 

vaker een probleem is.  Ook binnen onze school is het voorgekomen dat er bij plotselinge ziekte van een leerkracht geen 

invaller beschikbaar was vanuit onze invalpool. Tot nu toe hebben we steeds een oplossing kunnen vinden om de lessen aan 

alle kinderen door te kunnen laten gaan door bijv. vast personeel extra te laten werken, een groep te verdelen over andere 

groepen of ambulant personeel zoals de schoolleider of bouwcoördinator een groep op te laten vangen.  

Deze oplossingen zijn incidenteel en niet veelvuldig in te zetten. Dit maakt dat wij een protocol hebben opgesteld hoe te 

handelen als er geen leerkracht voor een groep beschikbaar is en wanneer het moment daar is dat we daadwerkelijk voor 

het eerst voor een groep kinderen geen onderwijs kunnen verzorgen.  

Dit protocol is opgesteld door het MT en team van De Hien met instemming van de medezeggenschapsraad. U vindt dit 

protocol als bijlage bij deze Hienwijzer.  

In dit protocol beschrijven we hoe we omgaan met het tekort aan invalkrachten: 
- De mogelijkheden voor een school om invallers te vinden. 

- Hoe te handelen indien geen invaller te vinden is.  

Mocht u vragen hebben over dit protocol, dan hoor ik dit graag.  

 

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  
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Speeltoestel en actie Rabobank 
Bij het fonds van de Rabobank 'een aandeel in de Betuwe' heeft 

onze school een aanvraag ingediend voor een bijdrage om ons 

schoolplein van een nieuw speeltoestel te voorzien.  

 

Bent u lid van Rabobank West Betuwe?  

Geef ons uw stem tot 30 april 2018 op: 

https://www.rabowestbetuweleden.nl/fondsen/een-aandeel-de-

betuwe/deelnemende-verenigingenstichtingen/ 

 

Rabobank-leden krijgen per e-mail een persoonlijke uitnodiging om 

hun stem uit te brengen.  

De categorie waarin onze school mee doet is: ‘Maatschappelijk’.  

Hoe meer stemmen een project ontvangt, des te hoger de bijdrage 

voor ons nieuwe (onderstaand) speeltoestel wordt wat we graag 

half juni op ons plein willen laten plaatsen.  

Alvast heel hartelijk bedankt namens alle kinderen van De Hien! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rabowestbetuweleden.nl/fondsen/een-aandeel-de-betuwe/deelnemende-verenigingenstichtingen/
https://www.rabowestbetuweleden.nl/fondsen/een-aandeel-de-betuwe/deelnemende-verenigingenstichtingen/
https://www.facebook.com/www.dehien.nl/photos/a.528850880656194.1073741826.528850837322865/657849221089692/?type=3


4 Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #15 
 

 
Even voorstellen….. 

Mijn naam is Max Veenbrink, ik ben 16 jaar oud en woon in Zetten. Ik doe de 

opleiding onderwijsassistent op het RijnIJssel in Elst. Ik loop stage in groep 6 bij 

meester Krijn die overigens ook mijn meester in groep 6 was op de Lammerts 

van Buerenschool. Mijn doel is om leerkracht te worden en daarom wil ik na 

deze opleiding de pabo gaan doen.                       

Ik ben een enthousiaste jongen en sta altijd open voor een praatje. Ik ben niet 

van het halve werk, want een droom is een doel met een deadline en die 

deadline kan je alleen halen als je er hard voor werkt.  

Mijn hobby’s zijn voetbal en fitnes. Ik voetbal bij al vanaf mijn 5e jaar bij 

Excelsior Zetten en speel nu in de B1. Als bijbaan werk ik bij de jumbo in Zetten. 

Hou erg van reizen, niet van de twee weken aan het strand liggen vakantie maar 

van de actieve vakanties met heel veel avontuurlijke activiteiten. Natuurlijk heb ik ook nog vrienden waar ik veel leuke 

activiteiten mee doe en ga ik er erg graag op uit met mijn hond Balou. Ik loop stage tot de zomervakantie op maandag en 

dinsdag.  

Ik hoop dat u dat nu wat meer te weten bent gekomen over mij, u mag mij altijd aanspreken op school als u vragen heeft.  

 

Met vriendelijke groet,  

Max Veenbrink  
  

 
Beste ouders van de groepen 1, 2 en 3, 

Mijn naam is Jan Mauritz. Ik loop momenteel stage op basisschool ‘De Hien’, in de groepen 1, 2 en 3. Jullie hebben mij alvast  

wel een keer zien zitten in één van deze groepen. 

Ik volg sinds februari 2018 de opleiding: onderwijsassistent, deze opleiding volg ik bij Capabel Onderwijs Groep te Arnhem. 

Dit is een versneld traject van de reguliere opleiding (deze duurt normaliter 3 jaar) van ongeveer 15 maanden. Ik heb 

hiervoor gekozen, zodat ik zo snel mogelijk, na 15 maanden het vervolgonderwijs: pabo kan volgen.  

 

Maar ik ben niet aan het schrijven om een opleiding te promoten. Nu verder waar ik gebleven was. Ik loop nu al een aantal 

weken in deze groepen stage met heel veel plezier. De verschillende soorten kinderen en de variëteit daarin boeit mij erg. 

Ook leer ik steeds meer wat kinderen op deze leeftijden bezighoudt om 

zodoende mij in te leven in hun wereld en daarop in te kunnen spelen 

tijdens het aanleren van nieuwe vaardigheden en zelfontplooiing.   

 

Als laatste wil ik u als ouders nog kort vermelden dat ik vanuit 

Opheusden met de fiets naar school kom. Vanuit Opheusden naar 

Dodewaard is ongeveer 15 minuten fietsen. Deze 15 minuten fietsen 

benut ik om weer fit en energiek voor de klas te staan. 

 

Groetjes,   Meester Jan       
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Avondvierdaagse -  laatste oproep  
Wellicht door de feestdagen hebben nog niet alle leerlingen het 

opgavestrookje voor de avondvierdaagse ingeleverd.  

Maandag 9 april is de laatste kans om het in te leveren bij de eigen 

leerkracht. Daarna kan het niet meer ingeleverd worden op school.  

 

 
 

 
Hiep Hiep Hoera!  
 

19 april    Niek van de Weerdhof  12 jaar   

27 april        Jeffrey Arends    6 jaar  

 

 
 
Vanuit de Werkgroep gezonde school  
Afgelopen maanden hebben alle kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit gekregen op woensdag, 

donderdag en vrijdag. Er zijn veel soorten 

groenten en fruit aangeboden; van appels en 

bananen tot radijsjes en bleekselderij. We 

hebben met elkaar geproefd van soorten die 

onbekender waren en gesmuld van de heerlijke 

fruitbakken die de fruitouders iedere week weer 

klaarmaakten, nogmaals heel hartelijk dank 

hiervoor!  

Het schoolfruitprogramma loopt ten einde en de 

laatste dag is vrijdag 20 april (week 16).   

 

Vanuit de werkgroep gezonde school willen we 

graag doorgaan met het eten van fruit nadat het 

schoolfruit stopt. We zien graag fruit op 4 

fruitdagen per week:  Maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag.   

Wilt u op deze dagen aan uw kind alleen groente 

of fruit meegeven voor de pauze van 10 uur?  

Op vrijdag mag u meegeven wat u wil, behalve 

snoep, chips en gefrituurde snacks. Deze zijn niet 

toegestaan als tussendoortje.  
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Babynieuws  
 

Joas uit groep 1 heeft een broertje gekregen, zijn naam is Jefta. 

Kiki uit groep 1 is grote zus geworden van Loïs.  

 

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie veel geluk! 

 

 

Juf Scarlette is 13 maart bevallen van baby Noud. Het gaat goed met juf Scarlette en baby Noud.  

Grote zus Lieve is heel erg trots op haar broertje!  

 

 

 

 

 

 



7 Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #15 
 

 


