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Belangrijke data 
 

20 augustus  1e schooldag  - inloop vanaf 8.15 uur  

20 augustus  Start Gouden Weken  

20 augustus  OC –vergadering 20.00 uur  

21 augustus  Incasso kamp groep 8 

22 augustus  Luizencontrole  -  groep 7 om 8.15 uur  

24 augustus  Inloopmiddag 15.30 – 17.00 uur  

27 t/m 30 aug Kamp groep 8 

31 augustus  Groep 8 vrij  

3 september  Opening thema religies  

7 september  Startactiviteit vossenjacht 18.30 uur  

11 september  MR/OC vergadering 20.00 uur  

14 september  Reservedatum startactiviteit  

24 september  Start muzieklessen na schooltijd  

1 & 4 oktober  Oudergesprekken  

3 oktober Start thema Kinderboekenweek  

12 oktober  Studiedag – alle kinderen vrij  

  

 

Start schooljaar  
De zomervakantie loopt ten einde en we hopen iedereen maandag uitgerust en gezond weer terug te zien. De zomervakantie 

is een heerlijke tijd voor bezinning en rust. We hopen dat u een goede en fijne tijd samen met uw kind(eren) heeft gehad.  

 

Het team van De Hien is afgelopen week volop bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Met elkaar 

hebben we gewerkt aan hoe we ontdekkend leren meer een plaats kunnen geven in ons wereldoriëntatie onderwijs. Een 

belangrijk punt is dit schooljaar een doorgaande lijn in het hanteren van afspraken wat betreft het aanleren van gewenst 

gedrag.  

Ook hebben we samen met de collega’s van de Bellefleur voorbereidingen getroffen voor de gymlessen o.l.v. het CIOS-

beweegteam. Verderop in deze Hienwijzer zal deze werkwijze nogmaals toegelicht worden. 
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Voor de vakantie hadden we nog 1 vacature, namelijk die van intern begeleider. Het is ons gelukt een nieuwe intern 

begeleider te vinden, haar naam is Martine Banning. Zij zal zich in deze Hienwijzer aan u voorstellen. Komend schooljaar zal 

zij de leerlingenzorg coördineren en de leerkrachten ondersteunen in het geven aan onderwijs aan kinderen met extra 

onderwijsbehoeften.  

 

Maandag a.s. 20 augustus, is de eerste schooldag voor uw kind(eren). Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen via de 

hoofdingang samen met u naar binnen. We houden dit jaar geen gezamenlijke opening op het schoolplein, we kiezen ervoor 

de kinderen persoonlijk welkom te heten. Loopt u gerust even mee naar binnen om het nieuwe plekje van uw kind te zien.  

Aansluitend is er voor u een kopje koffie of thee in de hal zodat u als ouders/verzorgers elkaar kunt ontmoeten.  

’s Middags onder schooltijd is er een gezamenlijke opening voor alle kinderen in de hal en tevens openen we het project ‘De 

Gouden Weken’.  

 

Deze week krijgt ieder oudste kind van een gezin de jaarplanning in kalendervorm mee naar huis.  

In de PDF die voor de zomervakantie is mee gestuurd met de Hienwijzer, staat een foutje op 4 december. Er is dan geen 

‘Sinterklaasviering’. De Sint bezoekt onze school gewoon op 5 december en dan pakken we ook de surprises uit.  

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag. Loop gerust even bij mij binnen of neem telefonisch 

contact op. 

 

We wensen iedereen een goed, nieuw schooljaar toe. We hopen u 

regelmatig in de school te zien en u te ontmoeten op onze inloopmiddag op 

vrijdag a.s.   

 

Namens het team van de Hien,  

 

Evelien Buis  

schoolleider cb De Hien  

 

 
 
 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.  
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Bewegingsonderwijs 2018-2019  
Afgelopen maanden heeft er overleg plaats gevonden over het bewegingsonderwijs (de gymlessen) door Buurtsport, 

gemeente Neder-Betuwe 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 (start deze schooldag in de gymzaal)  

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  (start deze schooldag in de gymzaal) 
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Luizencontrole  
Op woensdag 22 augustus staat de eerste luizencontrole op de planning. Komt u ons helpen? Vele handen maken licht werk! 

We hopen dat u komt helpen controleren, dan is het snel klaar en kost het iedereen die helpt weinig tijd.  

Op woensdag is er gym voor de groepen 3 t/m 7. Voor groep 7 is er gym direct om 8.30 uur. De luizencontrole start voor de 

leerlingen uit groep 7 om 8.15 uur. Als u komt helpen met controleren, dan kunt u uw eigen kind om 8.15 uur in de klas 

brengen bij zijn of haar eigen leerkracht.  

Linda Farrell, moeder van Liam uit groep 1, is onze coördinator luizenkammen. Zij is aanspreekpunt voor de organisatie van 

het controleren op woensdagochtend. Als er luizen en/of neten worden gevonden bij uw kind, dan wordt u daarvan dezelfde 

dag op de hoogte gesteld door de leerkracht van uw kind. We gaan ervan uit dat u uw kind dan behandelt tegen luizen.  

 

 

 

Startactiviteit  
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.  

 
 

 
Welkom!  
We mogen nieuwe kleuters verwelkomen in groep 1/2 – zij komen voor het eerst bij ons op school direct na de 

zomervakantie:  

Dylan Verhaaf  

       Devin Gaasbeek  

  

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op De Hien!  

 

 

 

Schoolfotograaf verplaatst naar juni  
Het maken van schoolfoto’s stond dit schooljaar gepland voor 13 september. Dit jaar gaat meester Krijn (hij is naast 

leerkracht, ook fotograaf) de schoolfoto’s maken.  

Meester Krijn moet waarschijnlijk in september opnieuw aan zijn heup geopereerd worden (hij zal naar verwachting dit keer 

enkele dagen afwezig zijn), dit maakt dat we het maken van schoolfoto’s verplaatsen naar mei/juni 2019. De exacte datum 

zullen we later in dit schooljaar met u communiceren.  
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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 heeft verlagen.  

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.  

 

 

Medische gegevens 
In ons administratiesysteem registreren wij of er bij kinderen sprake is van allergieën en/of zij medicatie gebruiken. Het is 

belangrijk dat deze gegevens goed kloppen. Als er veranderingen zijn bij uw kind wat betreft allergieën en/of medicatie, wilt 

u dit dan doorgeven aan de leerkracht? Het liefst per mail (alle leerkrachten hebben als mailadres de eerste letter van hun 

voornaam.achternaam@cnbdehien.nl) met in de cc onze administratrice Nel Nobel: administratie@cnbdehien.nl  

 

 
 
Even voorstellen….. 
Graag stel ik mezelf even aan u voor. Ik ben Martine Banning-Hendriks en zal aankomend jaar starten als intern begeleider 

op De Hien. 

Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen in Zevenaar. Sinds 2006 ben ik werkzaam geweest als leerkracht. Ik heb de 

laatste 11 jaar op een basisschool in Elst gewerkt. 2 jaar geleden ben ik naast mijn werk als leerkracht, een opleiding tot 

intern begeleider gaan doen. Deze heb ik juni 2018 met succes afgerond. Vanaf april dit jaar heb ik ervaring mogen opdoen 

als intern begeleider in Groesbeek. Mijn ervaring als leerkracht komt goed van pas in mijn werk als intern begeleider. De 

samenwerking met leerkracht, ouders, directie en andere instanties maakt mij enthousiast. Ik ben erg dankbaar dat ik mezelf 

verder mag ontwikkelen binnen jullie school. Onderwijs staat nooit stil!  

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig (kleding naaien, haken). Ook vind ik het 

leuk om met mijn gezin dingen te ondernemen en gezellig met vrienden af te 

spreken. 

Ik kijk erg uit naar een prettige samenwerking. Mijn werkdagen zijn dinsdag, 

woensdag, donderdag 

 

Hartelijke groet, 

Martine Banning 

m.banning@cnbdehien.nl  

 

 

 

mailto:e.buis@cnbdehien.nl
mailto:voornaam.achternaam@cnbdehien.nl
mailto:administratie@cnbdehien.nl
mailto:m.banning@cnbdehien.nl
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Hiep Hiep Hoera!  
18 augustus Anna Singer    12 jaar 

27 augustus Dawit Haile Gebremichael   13 jaar 

27 augustus Tim Verweij    11 jaar  

28 augustus  Bibi Stoffelen    10 jaar  

 
 
 
 
Klassenouder zijn?  Is dat iets voor jou?  
Een klassenouder is de belangrijkste schakel tussen een juf of meester en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas. 

Het gaat vooral om organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt of ondersteuning 

organiseert.  

 

De 8 belangrijkste taken van een klassenouder zijn:  

 Organiseren praktische zaken rondom excursies en klassenactiviteiten. Denk hierbij o.a. aan vervoer en 

begeleiding; 

 Andere ouders zoveel mogelijk proberen te betrekken bij de activiteiten; 

 Onderhouden groepsapp (de app kan worden ingezet om praktische zaken makkelijker te organiseren en te 

communiceren); 

 Deelnemen startbijeenkomst met andere klassenouders; 

 Samenwerken met overige klassenouders; 

 Je besteedt, in overleg en samenspraak met de leerkracht, aandacht aan de groep, bijvoorbeeld een kaartje bij 

langdurige ziekte, de geboorte van een broertje of zusje of andere speciale gelegenheden.  

 Je betrekt, nadat de leerkracht de contactgegevens heeft doorgespeeld, nieuwe ouders bij de school en de 

groep; 

  Je vangt signalen op van de ouders die je spreekt. Bijvoorbeeld als er onvrede heerst of als er zaken niet duidelijk 

zijn. Dit bespreek jij vervolgens weer met de leerkracht; 

Het stralende middelpunt 

Zoals je leest is klassenouder zijn een verantwoordelijke maar erg leuke en sociale ‘job’. Je bent het stralende middelpunt en 

je zorgt ervoor dat zaken soepel verlopen. Handig om te weten; de leerkracht is én blijft de eindverantwoordelijke.  

Lijkt het jou wat om klassenouder te worden? Geef jezelf op middels het opgavebriefje ‘klassenouder’. Deze treft u aan in de 

‘goodiebag’ die u ontvangt op vrijdag 24 augustus tijdens de inloopmiddag. De week erop kunt u die brief weer inleveren. De 

leerkracht maakt in de 2e week van het schooljaar een keuze en neemt contact op met de klassenouder. Bent u al eerder 

klassenouder geweest en wilt u dat ook dit schooljaar weer zijn, dan kunt u zich wederom opgeven.  

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!  



7 Hienwijzer schooljaar 2018-2019  Editie #1 
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de school bibliotheek 
Lezen is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs. Ook bij ons op 

school vinden we het erg belangrijk dat kinderen veel leuke boeken 

lezen en de keuze hebben uit een ruim assortiment boeken. De boeken 

hebben we, maar voor de uitleen hebben we uw hulp nodig.  

 

Wie wil ons bibliotheek team komen versterken en kinderen begeleiden 

bij het kiezen van een boek? Tijdens de ruilmomenten krijgt u hulp van 

bibliotheekassistenten uit groep 8. Zij zullen helpen om de geleende 

boeken terug te zetten in de kasten en de kinderen te helpen om een 

boek te kiezen. 

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, dan kunt u mailen naar 

m.londema@cnbdehien.nl of even binnenlopen bij Mirjam (leerkracht 

groep 6, aanwezig op ma, di en vr) 

Alvast hartelijk dank.  

 

 

 

Oproep voor stripboeken 
De kinderen bij ons op school vinden het heerlijk om even in een stripboek te duiken en lekker te lezen. Helaas gaan strips 

na verloop van tijd kapot. Heeft u thuis nog oude strips liggen en doet u er niks meer mee? Wij zouden ze graag gebruiken. 

Inleveren kan bij Mirjam (leerkracht groep 6, aanwezig op ma, di en vr)  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:m.londema@cnbdehien.nl

