Belangrijke data
6 juli

Laatste schooldag – alle kinderen vrij om 12.00 uur
Zomervakantie

6 juli t/m 7 aug
14 augustus
17 augustus
20 augustus
20 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
24 augustus
27 t/m 30 aug
31 augustus
3 september
7 september

Inschrijven oudergesprekken 14 augustus
Mogelijkheid voor oudergesprek 9.00 – 12.00 uur
Hienwijzer 1
1e schooldag
Start Gouden Weken
OC –vergadering 20.00 uur
Incasso kamp groep 8
Luizencontrole
Inloopmiddag 15.30 – 17.00 uur
Kamp groep 8
Groep 8 vrij
Opening thema religies
Startactiviteit vossenjacht 18.30 uur

Ouderkalender
Een heerlijke lange zomervakantie staat voor de deur! Maar we kijken ook alvast vooruit en hebben de planning voor
komend schooljaar gemaakt. Als bijlage bij deze Hienwijzer vindt u de ouderkalender voor komend schooljaar. In de eerste
schoolweek krijgt u een gedrukt exemplaar als kalender, zodat u deze thuis op een handig plekje kan ophangen.
Voor nu wens ik iedereen, alle kinderen, ouders en teamleden een zeer welverdiende vakantie in Nederland of daarbuiten
en ik hoop iedereen weer gezond en uitgerust terug te zien in augustus!
Evelien Buis
Schoolleider cb De Hien
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Afscheid van…
Francien Louter

Lieve Hieners,
Net afgestudeerd kwam ik 12,5 jaar geleden per toeval op De Hien. Ik was binnen
gelopen om eens te vragen of er werk voor me was en een paar uur later had ik een
baan!
Met heel veel plezier, enthousiasme en liefde voor de kinderen heb ik de afgelopen
jaren gewerkt op De Hien. Ik heb kinderen mogen begeleiden, laten verwonderen en in
groep 8 mogen voorbereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Altijd met oog
voor het kind.
Een aantal keren ben ik er lange tijd “tussenuit” geweest doordat ik vreselijk getobd heb met mijn gezondheid. Ik ben erg
ziek geweest.
De laatste periode op De Hien heb ik weer mogen ervaren hoe mooi het beroep leerkracht is.
Lieve kinderen, collega’s, (ex)ouders en andere mensen met wie ik samen heb mogen werken, hartelijk dank voor het plezier
en vertrouwen dat ik heb mogen ervaren!
“Het minste wat we kunnen doen,' zei de mier, is op een kalme manier afscheid nemen.'
'Ja,' zei de eekhoorn.
Geen gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom gauw weer terug. Daar heb ik toch zo'n hekel aan, jongens, als je dat eens
wist….
Een brok in m'n keel…, misschien dat je 'm hoort.
Een traan in mijn oog zien blinken…, als je goed kijkt misschien wel.”
(Uit: “Maar niet uit het hart” van Toon Tellegen)
Ik zal terugdenken aan een mooie tijd op De Hien en heb nu de keuze gemaakt om iets nieuws te gaan doen; ervaring
opdoen op verschillende scholen door te gaan werken in de invalpool.
Met een brok in m’n keel, een traan in m’n oog en De Hien in m’n hart, wens ik iedereen het allerbeste!
Lieve groet,
Francien Louter

Vincent Honigh
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Ik heb met veel plezier voor 1 jaar op De Hien gewerkt. Volgend jaar is mij de mogelijkheid
aangeboden om dicht bij huis te werken.Dit maakt dat ik kies om jullie te verlaten.
Ik ben Evelien Buis, ouders, kinderen en collega’s dankbaar dat ik op deze leuke school heb mogen werken.
Ik vind Dodewaard een mooi dorp met betrokken ouders. Daar plukken de kinderen hun vruchten van.
Groet en veel succes in het nieuwe schooljaar!
Vincent Honigh
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Ingrid Rietkerk
Beste ouders en verzorgers,
Na een periode van 6,5 jaar komt het einde van mijn periode op de Hien toch
echt in zicht. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als
groepsleerkracht in groep 7 of groep 8. Het werken in een bovenbouwgroep vind
ik waanzinnig leuk om te doen. De inhoud van de lesstof vind ik interessant maar
ook de gesprekken die als leerkracht voert met de oudere leerlingen zijn
ontzettend leuk. Zij hebben mij dan ook regelmatig nieuwe inzichten gegeven.
Afgelopen jaren mocht ik mij ontwikkelen als rekencoördinator. Ik ging mij
verdiepen in het rekenonderwijs en samen met mijn collega’s goed
rekenonderwijs vormgeven op onze school. Deze taak zorgde ervoor dat ik op een
andere manier ging kijken naar het onderwijs. Ik wilde mij graag verder verdiepen in het leidinggeven op een school.
Hiervoor heb ik het afgelopen schooljaar een opleiding voor gevolgd. De stap naar bouwcoördinator sluit mooi aan bij deze
opleiding en bij mijn ambitie. Daarnaast is het een prachtige kans om dichter bij huis te gaan werken; ik kan voortaan met de
fiets naar school!
Ik ga de Hien verlaten met een dubbel gevoel. Ik vind De Hien een fijne en vertrouwde school waar mooie onderwijskundige
ontwikkelingen plaatsvinden! Ik was er nog graag een onderdeel van geweest, maar sommige mooie kansen krijg je niet veel.
Ik wil u als ouder bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking om het beste voor uw kind mogelijk te maken!
Ik wens u en uw gezin een fijne vakantie en al het goeds voor het nieuwe schooljaar!
Groet, Ingrid Rietkerk

Carla Gidding
Na ruim 16 jaar hier op school gewerkt te hebben ga ik vrijdag hier de deur sluiten. Ik ga 4 dagen op het basisschool Kompas
in Kesteren werken. Weer op 1 vaste school, dit geeft regelmaat en rust, zowel voor mij als ook voor de leerlingen.
Voordat ik hier kwam werken werkte ik 17 jaar in het verpleegtehuis in de zorg.
Ik ben begonnen als stagiaire in de kleuterklas en na 1 jaar kreeg ik al een contract aangeboden. Het heeft in de jaren wel
wat gewisseld met het aantal uren, dit kwam doordat ik voor heel ingezet kon worden. Denk aan: VVE leerlingen, instroom
groepen kleuters draaien, dyslectische leerlingen begeleiden bij hun huiswerk, structurele vrije dagen kleuterjuffen opvullen,
Avi en DMT toetsen afnemen voor de gehele school, plusklas draaien samen met juf Saskia, kleutermusicals organiseren,
(Rugzakleerlingen) begeleiden, sommige zelfs hun hele schoolloopbaan, nu de arrangementsleerlingen, enz.
Ik besef dat ik al die jaren een vertrouwd gezicht ben geworden hier op de Hien. Wel (van bruine krullenbol tot grijze kuif.)
Haha.
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Wat ben ik dankbaar dat ik het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen van al de ouders om mezelf te zijn. Zodoende heb ik
elke leerling kunnen zien zoals ze zijn en wat ze nodig hadden. Een luisterend oor voor ouders, meedenken wat het beste zou
zijn voor hun kind.
De ZORG voor de leerling die net dat beetje meer nodig heeft past bij mij!
Dankjewel voor al die jaren. Lieve groet van Juf Carla
Juf Francien, Juf Ingrid, Juf Carla en meester Vincent, veel succes in jullie verdere loopbaan!

Startactiviteit
Alvast voor in uw agenda:
op vrijdag 7 september wordt de startactiviteit georganiseerd door onze oudercommissie (OC).
Dit jaar wordt er een vossenjacht in een thema, dit is nog even een verrassing!
We starten om 18.30 uur. U bent van harte welkom om samen met uw kind(eren) hier aan mee te doen!
Meer informatie over de organisatie volgt aan het begin van het schooljaar.
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Afscheid van leerlingen die naar het VO gaan
Een aantal leerlingen gaan De Hien verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan. We wensen hen allemaal heel veel
succes en plezier!

Denice Jansen
Ryan van Dodeweerd
Colin Mekking
Aron Scholtus
Bas Dams

Damian van Beek
Myrthe van Beem
Niels Gossink
July Luttikhuizen
Ezra van der Tweel
Milou Vermeer
Niek van de Weerdhof
Claire Wiggelman

Luca Christiaans
Lenny van Deyzen

Aron Slob
Theimen Wevers

Bodil Gerritsen
Tom Richardson
Laurens van de Wardt
Luc Roelofse

Lizanne Dekkers

Daniël Pras
Tamara van Schaik
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Bewegingsonderwijs 2018-2019
Afgelopen maanden heeft er overleg plaats gevonden over het bewegingsonderwijs (de gymlessen) door Buurtsport,
gemeente NederBetuwe en de directies van De Hien en de Bellefleur.
Samenwerken met professionals en externen wat het bewegingsonderwijs betreft, is zeer gewenst voor het basisonderwijs
omdat het een impuls geeft aan het bewegingsonderwijs.
Dit maakt dat we voor komend schooljaar een vraag hadden uitgezet voor een CIOS-beweegteam voor De Hien en De
Bellefleur en dit hebben toegekend gekregen voor beide scholen in Dodewaard. Gezamenlijk hebben beide scholen
voldoende kinderen om een beweegteam in te kunnen zetten.
De bewegingslessen (gymlessen) worden gedurende het hele jaar gegeven door een CIOS-beweegteam, bestaande uit 3
studenten. Tijdens de bewegingslessen zal er ook een buurtsportcoach aanwezig zijn, evenals de eigen leerkracht(en) van uw
kind. Wij zijn ontzettend blij dat we voor iedere bewegingsles ondersteuning krijgen van 4 professionals! Een enorme impuls
voor het bewegingsonderwijs in Dodewaard!
Een CIOS-beweegteam wordt ingezet op 2 dagen per week. Zij geven op deze 2 dagen (ongeveer) op 1 dag de
bewegingslessen en gebruiken de andere dag om activiteiten tijdens de pauzes te organiseren, hun lessen voor te bereiden
en andere opdrachten te doen. Ook wordt het CIOS beweegteam ingezet bij bijv. sportdagen, buurtsport en kunnen zij
beweegspelletjes doen tussen de lessen door.
De meeste kinderen van De Hien gaan de gymles krijgen samen met een groep van de Bellefleur, zie onderstaand rooster.
We hebben hier om meerdere redenen voor gekozen:
- Er zijn naast de eigen leerkracht(en), 4 begeleiders aanwezig. Dit maakt dat 1 groep te weinig leerlingen heeft om de
bewegingslessen aan te geven, gymmen met ongeveer 40 kinderen is gewenst. Middels deze organisatie lukt het om de
bewegingslessen op 1 dag te geven, behalve voor de jongste kinderen, zij gaan op donderdagochtend.
- Buiten de lestijden komen de kinderen van beide scholen elkaar tegen bij sportclubs en andere activiteiten. Door samen te
gymmen, willen we bereiken dat de kinderen elkaar beter leren kennen, samen sporten en plezier hebben.
-In de toekomst zou er misschien een vakleerkracht ingezet kunnen worden voor de bewegingslessen. Samen met de
gemeente zullen de mogelijkheden verkennen, zodat er misschien in de toekomst gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden
van een vakleerkracht voor de bewegingslessen.
Het rooster voor de bewegingslessen voor komend schooljaar is als volgt, deze is ook opgenomen in de ouderkalender:
Woensdag:
8.30 – 9.30 uur:
Groep 7
samen met groep 7/8 Bellefleur
9.30 – 10.30 uur
Groep 4/5
samen met groep 5/6 Bellefleur
10.30 – 11.30 uur
Groep 3/4
samen met groep 3/4 Bellefleur
13.00 – 14.00 uur
Groep 6 en groep 8
Donderdag
8.30 – 9.30 uur:

Groep 1/2

samen met groep 1/2 Bellefleur

In de laatste week van de zomervakantie maakt het team van de Hien kennis met het team van de Bellefleur om gezamenlijk
te zorgen voor een gedegen voorbereiding.
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Uitleg inloopmiddag
In de eerste week van het nieuwe schooljaar, op vrijdag 24 augustus, houden wij een ‘inloopmiddag’.
Tussen 15.30 en 17.00 uur kunt u samen met uw kind op school komen. Uw kind kan dan zijn of haar nieuwe klas laten zien,
de werkschriften, boeken en andere dingen die voor hem of haar belangrijk zijn. De leerkracht(en) van uw kind zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden of om mee kennis te maken. Tijdens deze inloopmiddag ontvangt u praktische informatie op
papier over de groep van uw kind.
Met het houden van deze inloopmiddag, vervalt de informatieavond voor ouders, zoals u dit van voorgaande jaren gewend
was.
We hopen alle kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s) te mogen verwelkomen op vrijdagmiddag 24 augustus.

Zomerleesactie Bieb

Met de Zomerleesrace dagen wij leerlingen uit om
tijdens de grote vakantie vooral te blijven lezen. De
opdracht? Lees in de grote vakantie drie boeken
(meer mag natuurlijk ook) en maak kans op een
coole prijs!
De race start op de eerste dag van de zomervakantie
t/m de vrijdag van de eerste schoolweek.
Zomerleesboekje: zo werkt het
In de laatste schoolweek voor de grote vakantie
ontvangen leerlingen op de aangesloten
basisscholen in Rivierenland een speciaal Zomerleesrace-boekje. Voor elk gelezen boek, kan de lezer bij een van onze
bibliotheekvestigingen een stempel krijgen. Staan er drie stempels in het Zomerleesrace-boekje en is alles ingevuld? Lever
dan het boekje in bij de bieb of bij de juf of meester. Je ontvangt vervolgens het felbegeerde Zomerleesrace-diploma,
waarmee je kans maakt op een coole prijs.
Iedereen mag meedoen
De Zomerleesrace-boekjes zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij de vestigingen van onze Bibliotheek. Want álle kinderen in
Rivierenland in de leeftijd vanaf 6 jaar mogen meedoen. Een lidmaatschap van de Bibliotheek is tot 18 jaar helemaal gratis.
Zo heb je met de bieb nooit meer een tekort aan leesvoer. Nog geen lidmaatschap? Schrijf je dan snel in en haal een lekkere
stapel boeken. Dit zijn onze vestigingen.
E-books
Leden van de Bibliotheek kunnen ook e-books lenen. Deze kun je lezen op je computer, tablet, mobiel of e-reader. En we
hebben de VakantieBieb-app, waarmee je heel makkelijk e-books kunt lezen. Ook gratis, en ook voor iedereen! Download
via App Store of Google Play.
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/actueel/actueel/zomerleesrace-.html
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Inschrijven oudergesprekken dinsdag 14 augustus
Op dinsdag 14 augustus bieden wij de mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van uw kind voor
komend schooljaar. Graag willen wij u uitnodigen voor het maken van een afspraak, dit is niet verplicht.
Doel van het gesprek is, dat u de leerkracht informeert over wat uw kind nodig heeft en wat
uw verwachtingen zijn. Deze informatie gebruiken wij naast de informatie vanuit de
overdrachtsgesprekken die de leerkrachten met elkaar voeren.
In het opmerkingenveld in het programma schoolgesprek kunt u aangeven waar u het
over wilt hebben en welke vragen u eventueel heeft.
- Alle ouders kunnen zich vanaf vrijdag 6 juli inschrijven.
- De inschrijving sluit op dinsdag 7 augustus.
U kunt inloggen via https://inschrijven.schoolgesprek.nl
Uw inlogcode is de voornaam van uw kind.
Uw wachtwoord is uw postcode, bijv. RRST23
Klik op de openstaande planning en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe minder vrije momenten
beschikbaar zijn).
Wilt u bij het plannen van meerdere gesprekken, er minimaal 10 minuten tussen laten?

Nieuwe teamleden
Afgelopen week hebben we sollicitatiegesprekken
gevoerd met kandidaten voor de functie van
onderwijsassistente.
We zijn heel erg blij dat we Joke de Wilde mogen
verwelkomen als vast lid van ons team vanaf komend
schooljaar.
Zij zal werkzaam zijn van maandag t/m donderdag en
de begeleiding op zich nemen van zowel oudere als
jongere kinderen.
We wensen Joke veel succes en plezier!
Op dit moment staat de vacature voor een nieuwe intern begeleider nog open. We doen ons uiterste best om zo snel
mogelijk een geschikte kandidaat te vinden. Als dit ons gelukt is, zullen we u zo snel mogelijk informeren.
Tot die tijd kunt u met zorgvragen terecht bij de leerkracht van uw kind. Gezamenlijk met een MT-lid of de themaspecialist
van BEPO, Marie Jose Janssen, zal er naar uw vraag gekeken worden wie u zo goed mogelijk kan helpen.
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Hiep Hiep Hoera!
8 juli
9 juli
9 juli
9 juli
11 juli
12 juli
13 juli
16 juli
19 juli
21 juli
23 juli
23 juli
24 juli
26 juli
29 juli
29 juli
30 juli
1 augustus
1 augustus
4 augustus
13 augustus
15 augustus
15 augustus

Sanne Teunissen
Dylan Verhaaf
Femke van Doesburg
Eva Singer
Mark van den Berg
Daan van Rooijen
Bryan Klos
Bente de Koning
Tess Wouters
Thomas van der Werf
Abel van den Brandt
Bradley Mekking
Remco van Gemert
Corryen van de Kolk
Jada Kandzetovic
Luam Tesfamehret Ghebre
Myla van Dijk
Gerrit Hendriksen
Daan Verweij
Arren Brink
Elze van Ingen
Bram van der Louw
Famke Martens

10 jaar
4 jaar
7 jaar
8 jaar
7 jaar
11 jaar
9 jaar
11 jaar
10 jaar
12 jaar
10 jaar
10 jaar
8 jaar
5 jaar
10 jaar
8 jaar
9 jaar
9 jaar
8 jaar
7 jaar
9 jaar
6 jaar
10 jaar

Afscheid van leerlingen die naar een andere basisschool gaan
Luna en Demy Diteweg gaan komend schooljaar naar school in Herveld, naar de Clara Fabriciusschool.
Luam en Hanibal Tesfamehret Ghebre gaan naar het Kompas in Opheusden.
We wensen jullie allemaal heel veel succes en plezier!
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