Belangrijke data
25 juni
26 juni
27 juni
29 juni
29 juni
2 juli
3 juli
3 juli
4 juli
5 juli
5 juli

Oudergesprekken 14.30 -17.00 uur
Oudergesprekken 14.30 -20.00 uur
Verjaardagen leerkrachten groep 1 t/m 8
Bedankuurtje 13.00 – 14.00 uur (i.p.v. maandag 2 juli)
Afsluiting thema Gouden Eeuw / onthulling van onze Nachtwacht
Musical groep 8 voor groep 1 t/m 7
Musical groep 8 voor grootouders, broers/zussen, overige belangstellenden.
Afscheidsavond groep 8 19.00 uur (i.p.v. 4 juli)
Groep 8 later op school: 11.00 uur
Groep 8 afscheidsochtend, snoep strooien en vrij v.a. 12 uur
Wenmiddag voor groep 1 t/m 7

6 juli

Laatste schooldag – alle kinderen vrij om 12.00 uur
Zomervakantie

19 augustus
22 augustus
24 augustus

1e schooldag: Opening 8.15 uur
luizencontrole
Inloopmiddag groep 1 t/m 8 15.30 – 17.00 uur

Formatie schooljaar 2017-2018

Allereerst gaan we afscheid nemen van enkele collega’s. Zoals u in Hienwijzer 17 heeft kunnen
lezen, gaat Francien Louter komend schooljaar voor de invalpool van Trivium werken. Wellicht
zien we haar komend schooljaar op De Hien als we een invaller nodig
hebben.
Ingrid Rietkerk heeft afgelopen dinsdag met succes de opleiding
schoolleider basisbekwaam afgerond. Zij heeft een nieuw uitdaging
gevonden en zal komend jaar werkzaam zijn als bouw coördinator op de Beatrixschool te Ede. Dit
betekent dat zij niet meer werkzaam zal zijn bij ons op De Hien.
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Carla Gidding, onderwijsassistente bij ons op De Hien, was afgelopen jaar 2 dagen werkzaam op De
Hien en 2 dagen werkzaam op Triviumschool het Kompas te Kesteren. Zij heeft deze week een aanbod
gekregen van het Kompas om daar 4 dagen per week te komen werken. Zij heeft dit aanbod
geaccepteerd, wat betekent dat wij afscheid van haar gaan nemen en op zoek gaan naar een nieuwe
onderwijsassistente.
Wij wensen Francien, Ingrid en Carla heel veel succes en plezier komend schooljaar op hun nieuwe
werkplek! In de laatste Hienwijzer van dit schooljaar zullen zij een stukje schrijven waarin zij u gedag zeggen.
Vorige week hebben heeft de benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit 2 MT-leden en ouderlid van de MR –
Hillegonda van de Berg, sollicitatiegesprekken gevoerd om onze formatie voor 2018 -2019 rond te krijgen. Colin van der
Meer, afgelopen half jaar werkzaam bij ons op De Hien in groep 7, zal ons team ook komend schooljaar versterken.
De bezetting van de groepen is hiermee rond en we kunnen u vertellen welke leerkrachten er komend schooljaar bij ons op
school werken.
De groepsverdeling zal er voor schooljaar 2017-2018 als volgt uit zien:
Groep 1/2:
Suzan Ruijs
ma, di, wo, vr
Groep 3/4:
Betsie Tijssen
ma t/m do
Groep 4/5:
Neline Blankestein
ma, wo, do vr
Groep 6:
Mirjam Londema
ma, di, vr
Groep 7:
Colin van der Meer
ma t/m vr
Groep 8:
Krijn van Dijk
ma, di, wo

Jacqueline Schulte
Jacqueline Schulte
Beppie van Kranenburg
Marinka de Niet

donderdag
vrijdag
dinsdag
woensdag, donderdag

Scarlette Buitelaar

donderdag, vrijdag.

In de weken dat Krijn naar de opleiding schoolleider vakbekwaam gaat, zal Scarlette op de dinsdag werken in groep 8 en
Krijn op de donderdag. Scarlette zal tevens de taak van ‘eventmanager’ op zich nemen (zie Hienwijzer 17).
Op maandag en dinsdagochtend zal Marinka de Niet de leerlingen van groep 4 les geven. Haitske van Rhijn zal 3 dagen
aanwezig zijn als onderwijsassistente en op de ochtenden de leerlingen van groep 3/4/5 begeleiden samen met de
groepsleerkrachten. De leerlingen van groep 4 hebben enkele weken geleden te horen gekregen of zij in groep 3/4 zitten of
in groep 4/5. Doordat wij groepsdoorbrekend werken, zullen de leerlingen van groep 4, iedere ochtend gezamenlijk
instructie krijgen en samen leren.
Naast Haitske zal een 2e onderwijsassistente komen, deze vacature is nog niet ingevuld. De sollicitatiegesprekken hiervoor
voeren we op maandag 2 juli of dinsdag 3 juli.
Vanuit Bepo zal er een themaspecialiste aanwezig zijn, minimaal op 2 momenten in de week. We hopen snel duidelijkheid te
krijgen of dit opnieuw Marie Jose Janssen kan zijn, net als afgelopen jaar.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Evelien Buis
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Herhaalde oproep: Ouder werkgroep gezonde school
Onze gezonde school-werkgroep is alweer bijna een jaar actief. Deze werkgroep bestaat uit 3
ouders en 2 teamleden. 1 van de 3 ouders stopt met haar deelname aan deze werkgroep omdat
haar kind de Hien verlaat.
We zijn op zoek naar een lid voor deze werkgroep. Namens de ouders zitten in deze werkgroep Petra
de Vogel en Mira van Grinsven en namens het team Mirjam Londema en Evelien Buis. Deze
werkgroep borgt het voedingsbeleid en gaat komend schooljaar aan de slag met het onderwerp sport
en bewegen. Mocht u interesse hebben om deze werkgroep te komen versterken, dan kunt u dit kenbaar maken bij Evelien
Buis – e.buis@cnbdehien.nl of loop even binnen.
Inmiddels het themacertificaat ‘voeding’ vanuit de GGD toegekend. De Hien mag zich vanaf nu officieel een ‘gezonde school’
noemen. Het voedingsbeleid van onze school vindt u als bijlage bij deze Hienwijzer en op onze website. Hierin staat
beschreven hoe wij omgaan met het 10-uurtje, de lunch en traktaties.

Thema Gouden Eeuw

Volgende week vrijdag 29-06, wordt het thema Gouden Eeuw afgesloten. Ook zal de Nachtwacht, gemaakt door de
leerlingen van groep 4 t/m 7, worden onthuld. Na schooltijd kunt de nachtwacht komen bekijken. Hij hangt in de gang,
tegenover groep 4.

Inloopmiddag 24 augustus 2018

Op vrijdagmiddag 24 augustus, de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar, houden wij een ‘inloopmiddag’.
Deze inloopmiddag, van 15.30 tot 17.00 uur is in plaats van de informatieavond die we voorgaande jaren hielden.
Op deze inloopmiddag mogen allen kinderen aan hun ouder(s), verzorger(s) en overige belangstellenden de school en hun
eigen klas laten zien. Ook het werk van de kinderen is in te zien zodat u een beeld krijgt van het lesmateriaal waar de
kinderen mee werken. Praktische informatie, die voorheen op de informatie avond werd verteld door de leerkrachten, krijgt
u mee op papier tijdens deze middag. De leerkrachten zijn aanwezig om uw overige vragen te beantwoorden.
We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten op de inloopmiddag.

Hiep Hiep Hoera!
22 juni
24 juni
26 juni
27 juni
30 juni
3 juli
6 juli
8 juli
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Sjors van Ingen
Luca Christiaans
Luc Roelofse
Joey Hoogakker
Demian de Bruin
Kevin Vermeer
Jasmijn van Laar
Sanne Teunissen

11 jaar
12 jaar
12 jaar
9 jaar
6 jaar
11 jaar
9 jaar
10 jaar
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Het Bedankuurtje
♥2018♥

Vrijdag 29 juni bedanken wij alle
hulpouders die geholpen hebben met
evenementen van school. Van 1 tot 2
uur bent u welkom in de hal op school.
Daar krijgt u een hapje en een
drankje. En de klassen laten iets leuks
zien kom ook!
MADE BY EZRA EN RYAN
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Herhaalde oproep: Gezocht een timmerman
Voor onze kleuters zouden we graag een ‘modderbuitenkeuken’ willen naast de zandbak. Om u een idee te geven wat we
hiermee bedoelen, vindt u hieronder wat voorbeelden van een modderbuitenkeuken. We zijn op zoek naar een handige
vader, opa, buurman of andere vrijwilliger die dit voor ons zou willen timmeren. Kunt u dit en zou u dit willen doen of weet
u misschien iemand die dit kan en wil, dan horen we dit graag. U kunt even binnen lopen bij Evelien Buis of een mailtje
sturen naar: e.buis@cnbdehien.nl
Onze kleuters zouden er heel blij mee zijn!
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