Belangrijke data
3 september
7 september
11 september
14 september
24 september
1 & 4 oktober
3 oktober
9 oktober
12 oktober

Opening thema religies
Startactiviteit vossenjacht 18.30 uur
MR/OC vergadering 20.00 uur
Reservedatum startactiviteit
Start muzieklessen na schooltijd
Oudergesprekken
Start thema kinderboekenweek
MR vergadering
Studiedag – alle kinderen vrij
15 t/m 19 oktober: Herfstvakantie

22 oktober
24 oktober
7 november

Opening thema wereldoriëntatie
Luizencontrole
Dankdag

Even voorstellen…

Graag stel ik mezelf even aan u voor. Ik ben Joke de Wilde en ben voor sommigen al een
bekende op De Hien. Ik woon nu 5 jaar in Dodewaard, en ben toen begonnen als hulp moeder
voor het lezen met allochtone kinderen. Er kwamen steeds meer taken bij, dat was zo leuk, dat
ik besloot om mij om-te-scholen tot Onderwijs Assistente. Ik heb ook stage gelopen op de in
Hien. Vorig jaar werkte ik al via een extern bureau op de Hien, maar nu ben ik teamlid.
Ik woon met mijn man en 3 kinderen in Dodewaard. Alle 3 jongens hebben op De Hien
gezeten. Nu zit alleen mijn jongste nog op deze school, in groep 8.
Ik vind het leuk om nu school-breed te worden ingezet. Ik mag verschillende kinderen ondersteunen met rekenen, spelling
en woordenschat. Ook ben ik veel te zien in groep 1 /2, daar verzorg ik de 1 op 1 begeleiding van een kleuter samen met
Henrike (collega van SKLM).
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Als er vragen zijn, waarbij ik u kan helpen, dan hoor ik het
graag.
Tot ziens! Joke de Wilde
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Gymlessen
De afgelopen 2 weken hebben alle kinderen gymles gekregen van het CIOS-beweegteam, een buurtsportcoach en de eigen
leerkracht. Omdat we samen gymmen met groepen van de Bellefleur, hebben de 2 schoolteams samen regels en afspraken
gemaakt, zodat er één, duidelijke aanpak is. Deze afspraken willen we graag met u delen, zodat u ook weet wat er is
afgesproken.
Afspraken gymlessen:
- Het klaar zetten en opruimen van de materialen gebeurt o.l.v. de CIOS-studenten. Zij geven aan als hier hulp bij
nodig is.
- Kleedkamers: per school per jongens/meisjes; Bellefleur: linker kleedkamers, Hien: kleedkamers aan de voorkant.
De eigen leerkracht is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kleedkamers.
- De eerste groep komt vanaf 8.25 uur de sporthal binnen om om te kleden.
- Als de kinderen klaar zijn met omkleden, gaan ze stil op de eerste 2 tribunes zitten, op de onderste banken
(kinderen van de groep die om 8.30 uur start, kunnen helpen met klaar zetten). Wordt er toch gekletst, wordt het
kind terug gestuurd naar de kleedkamer tot het begin van de les. De achterste tribunes blijven leeg; in het achterste
gedeelte van de zaal wordt de les afgesloten.
- De leerkrachten begeleiden een onderdeel van de gymles op aanwijzing van het CIOS-beweegteam.
- Als er een eerste correctie nodig is op gedrag, doet degene dat die het onderdeel begeleidt.
- Als er sprake is van herhaaldelijk storend gedrag/weglopen, dan acteert de eigen leerkracht en neemt de
buurtsportcoach (loopt vrij) het onderdeel even over.
- Kinderen die geblesseerd zijn (uitzonderingen daargelaten), gaan wel mee naar de gymles. Zij worden zoveel
mogelijk ingezet bij bijv. het tellen van een spel of ze kijken vanaf de tribune. Ze mogen een boekje/werkje
meenemen.
- Gymkleding kinderen: shirt/broek/schoenen. 1x vergeten, meedoen op blote voeten (indien dit bij het onderdeel
veilig kan). 2e keer vergeten: kijken vanaf de tribune.
Kleuters doen altijd mee, indien geen gymkleding, dan in hun ondergoed.
Sieraden af, lang haar zit vast in een haarelastiekje. Na afloop kleden alle kinderen zich om.
Gymkleding leerkrachten: begeleiders dragen sportschoenen voor binnen.
- Tijdens de eerste 5 gymlessen dragen de kinderen een sticker met hun naam.
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Voor wie?
Voor alle kinderen van De Hien,
vaders, moeders, verzorgers, opa’s,
oma’s dus eigenlijk voor iedereen die
een leuke avond wil hebben.
Wanneer:
Vrijdagavond 7 september a.s.
Aanvang:
18:30 uur
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Kamp groep 8
Afgelopen week is groep 8 op kamp geweest. Na uitgezwaaid te zijn gingen ze op de fiets op weg naar Ede. Ze sliepen daar 3
nachtjes in een blokhut van de scouting, in het bos.
Het was een geslaagd, gezellig kamp. Er werden bosspelen gespeeld, kampvuur gemaakt, een avondspel in het donker,
geoefend voor de bonte avond, een filmavond, maar ook werd er fanatiek het weerwolvenspel gespeeld, ligretto en 30
seconds.
Op woensdag werd er gezwommen in zwembad de Peppel. Een wedstrijdje waterpolo, de kinderen tegen de kampleiding
werd gewonnen door…. De kampleiding!
Ouders van groep 8 stonden klaar om ons te helpen met o.a. het vervoer, het koken, schoonmaken, pannenkoeken bakken
en overige taken – allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie hulp!
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Oortjes
De kinderen werken regelmatig achter de computer. Elk kind moet voor zichzelf
oortjes meenemen die zij kunnen gebruiken tijdens het werken achter de computer.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind oortjes met een hoesje/bakje mee naar school
neemt?

Thema religies
Maandag 3 september starten wij met het thema religies. Tijdens dit thema staan de 4 geloven; Christendom, Jodendom,
Islam en Hindoeïsme centraal. De eerste week zullen de kinderen geïnspireerd worden tijdens de inspiratielessen.
Vervolgens gaan de kinderen 4 weken lang, zelf aan de slag tijdens de werklessen.
De ouders van de WO-werkgroep hebben de hal aangekleed binnen het thema– het ziet er mooi en passend uit!

Hiep Hiep Hoera!
4 september
8 september
9 september
11 september
13 september
15 september
17 september
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Jolijn de Vogel
Lotte Marijn van den Brandt
Daan van Dijkhorst
Dylan Janssen
Bas Rijsdijk
Jasmijn van de Voort
Mewael Haile Gebremichael
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10 jaar
5 jaar
10 jaar
11 jaar
5 jaar
11 jaar
11 jaar

Opgeven muzieklessen
Op donderdag 23 augustus hebben Connie Wegbrans, Fredie Huisman en Jan van der Zanden een muziekpresentatie
verzorgd voor alle kinderen van onze school. Doel van deze presentatie was om kinderen kennis te laten maken met
verschillende instrumenten en muziek, maar ook om ze te enthousiasmeren om zelf muziek te gaan maken.
Connie is muziekdocent koper (trompet, bugel, hoorn, bariton), Fredie geeft saxofoonlessen en Jan is slagwerkdocent. De
komende maanden bieden zij in samenwerking met Amicitia en De Hien de mogelijkheid aan onze kinderen uit groep 4 t/m
8 om 10 muzieklessen, aansluitend na schooltijd te volgen. Deze muzieklessen vinden plaats op De Hien. Tijdens deze lessen
zullen de kinderen de beginselen van het spelen op het instrument leren en zal er geoefend worden voor een optreden
tijdens de kerstviering op 19 december.
De saxofoonlessen zullen plaats vinden op maandag, de koperlessen op dinsdag en de slagwerklessen op maandag.
De lessen zijn van 14.00 uur tot 14.45 uur. Het streven is om 4 leerlingen in een groep te plaatsen. De lessen starten in week
39 (24 t/m 28 september).
De instrumenten krijgen de kinderen in bruikleen van Amicitia. De kosten voor de muzieklessen zijn 40 euro per kind, mocht
uw kind een les missen, dan krijgt u geen geld terug.
Mocht uw kind muzieklessen willen volgen, dan kunt u uw kind opgeven via onderstaand strookje. Dit strookje kunt u
invullen en voor 12 september inleveren bij Evelien Buis.
We hopen dat veel kinderen zich aanmelden en het muziek maken willen proberen. Indien we niet alle kinderen kunnen
plaatsen, dan hebben de kinderen uit hogere groepen voorrang.
Mochten er vragen zijn, stel deze gerust.
Met vriendelijke groet, ook namens Connie, Jan en Fredie,
Esther Bremer
Evelien Buis

– muziekvereniging Amicitia
– schoolleider cb De Hien

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam:……………………………………………………………………..…

Groep: ………………………………..

Wil graag deelnemen aan de muzieklessen ………………………….……………… (invullen: koper, saxofoon, slagwerk)
Indien koper, dan kiest mijn kind voor:

…………………………………………. (invullen: trompet, bugel, hoorn, bariton)

Overige opmerkingen: ………………………………………………………………………………………………………………………………
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