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Belangrijke data 
20 mei  Start afname cito-toetsen groep 2 t/m 7 

30/31 mei Hemelvaart        – alle kinderen vrij 

4 juni  Schoolfoto’s worden gemaakt  

5 juni  Groep 1/2 uitje fruitpark  

6 juni  Groep 3/4  uitje fruitpark  

10 juni  2e Pinksterdag  – alle kinderen vrij  

11 juni  Studiedag         – alle kinderen vrij  

12 juni  Nationale buitenspeeldag  

18 juni  MR vergadering  

20 juni Rapporten mee  

21 juni  Schoolreisje groep 1 t/m 7 – groep 8 vrij  

24 & 25 juni  Oudergesprekken  

26 juni  Verjaardagen leerkrachten – feestprogramma  

28 juni  Schoolfoto’s ophalen  

28 juni  13 -14 uur: Bedankuurtje voor hulpouders 

1 juli  Musical groep 8 voor groep 1 t/m 7  

2 juli  Ochtend: musical groep 8 voor familie/belangstellenden  

2 juli  19 uur: afscheidsavond groep 8 

 
Schoolfoto’s 
Op dinsdag 4 juni zullen de schoolfoto’s worden gemaakt door meester Krijn. Misschien wist u het al, maar naast zijn werk bij 

ons op school, is hij ook fotograaf. Op 4 juni zullen er klassenfoto’s en individuele foto’s van de kinderen gemaakt worden. Ook 

zal er een foto gemaakt worden van alle kinderen en teamleden van onze school. Foto’s van 

broertjes en zusjes samen zullen volgend schooljaar weer genomen worden.  

Op vrijdag 28 juni is er de mogelijkheid om de foto’s digitaal op een eigen usb-stick te krijgen. De 

exacte tijd communiceren we later met u. Het is de bedoeling dat u zelf een usb-stick mee brengt, 

wij zetten de foto’s er voor u op. Vervolgens kunt u zelf bepalen en regelen dat de foto’s worden 

afgedrukt of verwerkt op een product van uw keuze.  

Wij vragen voor het maken van de foto’s een vrijwillige bijdrage van u. Bij het ophalen van de 

foto’s kunt u uw bijdrage contant in een daarvoor bestemde bus stoppen.  
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Vooruitblik schooljaar 2019-2020 
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de plannen voor komende schooljaren. Samen met het team is het 

concept schoolplan voor 2019 -2022 klaar. Dit concept zal in de komende weken besproken worden met de MR en 

aangescherpt worden door de teamleden.  

In ons schoolplan staan zes grote ontwikkeldoelen. Deze ontwikkeldoelen zijn uitgangspunt voor onze schoolontwikkeling de 

komende 4 jaren: 

 

1. Op onze school heerst een veilig pedagogisch klimaat. 

2. Op onze school zijn de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. 

3. Op onze school werken de leerlingen m.b.v. een digitale, gepersonaliseerde leeromgeving. 

4. Op onze school wordt samen gewerkt met de peuterspeelzaal, hulpverlening en is er een aanbod van naschoolse 

activiteiten. 

5. Op onze school worden coöperatieve werkvormen en bewegend leren toegepast in het onderwijsaanbod. 

6. Op onze school vindt een open en transparante communicatie plaats met ouders m.b.v. digitale middelen om hen 

optimaal in informeren over de ontwikkeling van hun kind. 

 

Het thematisch werken voor wereldoriëntatie bevalt ons en de kinderen goed. Per onderwerp hebben we voldoende tijd om 

een onderwerp uit te diepen op verschillende manieren. De leerkrachten geven inspiratielessen, daarna wordt er per week 

een lessenserie over een deelonderwerp gegeven. De ouders van de werkgroep wereldoriëntatie zorgen voor o.a. een 

passende aankleding, het inrichten van tentoonstellingen, het regelen van gastsprekers/excursies en de afsluiting van een 

thema, zoals het event WOII vorige week. Dit maakt dat een project ‘leeft’ op school en meer zichtbaar is. Deze weken vindt er 

een audit plaats bij ons op school over het wereldoriëntatie-onderwijs. Een visitatiecommissie bezoekt lessen, de opening, 

activiteiten, analyseert ons beleidsstuk en praat met leerkrachten en kinderen. We hopen op bruikbare feedback waarmee we 

ons wereldoriëntatie onderwijs kunnen aanscherpen en verbeteren.  

Komend schooljaar zullen we deze manier van werken voortzetten en zullen de thema’s universum, Middeleeuwen, klimaat, 

moderne tijd en dingen aan bod komen.  

 

Inmiddels werken we alweer voor het 2e jaar groepsdoorbrekend. Dit houdt in dat er in de verschillende groepen op dezelfde 

tijd hetzelfde vak gegeven wordt. Bijvoorbeeld rekenen: Dit wordt gegeven van 9.00 tot 10.00 uur wat maakt dat kinderen 

instructie kunnen volgen op hun eigen niveau en leerkrachten geen instructies op meerdere niveaus binnen 1 groep hoeven te 

geven. We doen dit voor de vakken rekenen, spelling, begrijpen lezen en technisch lezen. Deze manier van werken vraagt van 

de leerkrachten dat er goed wordt samengewerkt, afgestemd en overlegd over het leeraanbod en de ontwikkeling van de 

kinderen. Ons uitgangspunt, het samen verantwoordelijk willen zijn voor alle kinderen, krijgt hierdoor vorm en inhoud. Ook 

deze manier van werken zetten we komend jaar voort.  

 

Komend schooljaar starten we weer met 6 groepen. Op dit moment zijn er 20 leerlingen ingeschreven voor groep 1, hier zijn 

we heel erg blij mee! Dit betekent dat we starten met een kleutergroep 1/2 van 25 kinderen. Gedurende het schooljaar komen 

hier nieuwe leerlingen bij. Als u uw zoon of dochter nog wilt inschrijven voor komend schooljaar, wilt u dit dan voor 1 juni 

doen?  
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De groepsindeling voor komend schooljaar is als volgt:  

 

Groep 1/2, later groep 1   groep 5/6  

Groep 3, later groep 2/3     groep 7  

Groep 4/5     groep 8  

 

Dit betekent dat groep 3 een kleine groep van 12 leerlingen is bij de start van het schooljaar. Tussen de herfstvakantie en de 

kerstvakantie zullen de kinderen van groep 2 doorschuiven naar groep 3, waardoor er een groep 2/3 ontstaat van 22 

leerlingen. Het precieze moment van doorschuiven zullen we later dit schooljaar met u communiceren, nu weten we dit nog 

niet precies. Een groep 2/3 hebben we 2 jaar geleden ook gehad, dit is ons goed bevallen.  

Omdat de 2e jaars leerlingen doorschuiven naar groep 2/3, is er voldoende ruimte in groep 1/2 voor instroom van nieuwe 

kleuters.  

 

De huidige groep 3/4 wordt groep 4/5, de huidige groep 4/5 wordt groep 5/6. De samenstelling en verdeling van de kinderen 

van deze twee groepen blijft dus hetzelfde als dit schooljaar (uitgezonderd van kinderen die een jaar doubleren).  

 

Tot slot, we zijn druk bezig met de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen. We zijn er nog niet helemaal 

uit omdat ons team nog niet compleet is.   

Eerder hebben we aan u gecommuniceerd dat meester Krijn schoolleider wordt op basisschool de Meeuwenberg te Driel en 

dat juf Jacqueline voor de invalpool gaat werken.  

Daar komt bij dat Juf Marinka een nieuwe uitdaging heeft gevonden op Triviumschool Clara Fabricius te Herveld. Dit betekent 

dat we haar in het nieuwe schooljaar niet terug zien bij ons op school. We wensen haar veel plezier en succes!  

 

Gisteren hebben we vacatures uitgezet voor twee nieuwe leerkrachten voor de groep 4/5 en 8. Deze vacatures vindt u ook in 

deze Hienwijzer. Mocht u een geschikte kandidaat weten, dan zou het heel erg fijn zijn als u onze vacatures onder zijn of haar 

aandacht wilt brengen.  

 

Als er meer bekend is over de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen, dan zullen we u hierover 

informeren. We verwachten hier nog enkele weken voor nodig te hebben. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan 

hoor ik dit graag.  

 

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien 

 

 

 

Babynieuws  
Hoera! Dylan uit groep 1 heeft een zusje gekregen.  

Haar naam is Fay.  

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst met elkaar!  
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Schoolreisje 
Vrijdag 21 juni gaat groep 1 tot en met 7 op schoolreisje.  

Dit jaar gaan wij met alle kinderen naar DierenPark Amersfoort. 

We gaan er een mooie, leerzame en vooral gezellige dag van maken.  

Alvast wat praktische mededelingen: 

 

 De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht. 

 De bussen zullen vertrekken om 8.30 uur. 

 We zullen rond 15.00 uur terug zijn op school. Via de klassenapp zal de 

exacte aankomsttijd worden gecommuniceerd.  

 Wilt u uw kind een tussendoortje en wat drinken mee geven? 

 De kinderen krijgen tussen de middag friet en hoeven dus geen eigen 

brood mee te nemen (dit mag wel). 

 De kinderen mogen een snoepje meenemen, maar graag met mate.  

 De kinderen mogen geen geld meenemen. 

 Telefoons, digitale camera’s etc. hebben wij als leerkrachten mee. De kinderen laten deze spullen thuis.  

 Wilt u uw zoon of dochter een reistablet geven indien hij/zij last heeft van wagenziekte? 
 

 
Insmeren  
Het zonnetje zien we weer vaak... 

denkt u eraan om uw kind in te smeren voordat hij/zij naar school gaat? 

 

 
Vragenlijst sportbehoeften inwoners van Dodewaard 
Mijn naam is Bart Laponder, vierdejaarsstudent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Voor mijn afstudeerstage doe ik 

onderzoek naar burgerinitiatieven/collectieve (sport)behoeften van inwoners van Dodewaard ten aanzien van de realisatie van 

een vitaal sportpark bij voetbalvereniging Dodewaard.  

Bent u inwoner van Dodewaard en wilt u iets betekenen voor het dorp en/of de voetbalvereniging, vul dan de online 

vragenlijst in en laat mij weten wat uw ideeën zijn. De vragenlijst kunt u invullen via de volgende 

link:  https://su.vc/dodewaard    

                                                                                                                                           Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 
Uitslag Cito-eindtoets  
Vorige week hebben alle 8e jaars de uitslag gekregen van hun cito-eindtoets die zij gemaakt hadden op 16 en 17 april. Alle 

leerlingen van groep 8 verdienen een dikke pluim! Het groepsgemiddelde is dit jaar 536,9. Dit is een prima score, boven het 

landelijk gemiddeld van 535,7, een resultaat waar we als team trots op zijn. Er is 8 jaar lang hard gewerkt door de teamleden 

van De Hien om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren. Ook zij verdienen een groot 

compliment! 

 

https://su.vc/dodewaard
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‘Samen spelen,  
samen leren, samen leven’ 

 

Cb  “De Hien” is een modern, christelijke basisschool met 

130 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Er wordt 

groepsdoorbrekend gewerkt voor rekenen, lezen en 

spelling. Er wordt een ‘5 gelijke dagenmodel’ gehanteerd. 

Wij zijn een ‘gezonde’ school en wij geloven in het geven 

van thematisch onderwijs voor wereldoriëntatie. 

Daarnaast wordt bewegend leren ingezet in ons 

onderwijsaanbod.  

Komend schooljaar gaan we werken met de 

Kanjertraining en breiden we het gepersonaliseerd leren 

verder uit. 

 

 

 

 

Meer informatie over onze school kun je vinden op  

onze website  www.dehien.nl of facebookpagina.  

 

 

‘Waardevol, kindgericht’  
 

 

 

 

 

 

 

          Onze school maakt deel uit van stichting Trivium.  

 

 
Kom jij ons team versterken?  

 
Leerlingen en teamleden van cb De Hien zijn voor het 

nieuwe schooljaar 19-20 op zoek naar:  

 

Leerkracht groep 8 (wtf 0,6)  

& 

Leerkracht groep 4/5 (wtf 0,4) 

 

 

Bovenstaande vacatures kunnen gecombineerd worden 

met een functie of taak van bovenbouwcoördinator.  

De wtf kan aangevuld worden met ambulante tijd.  

 

per 1 augustus 2019 

 

 

Ben jij iemand die… 

… graag thematisch werkt?  

… een positieve instelling heeft en enthousiast is? 

… die graag wil werken aan een veilig pedagogisch klimaat? 

 

Bij ons…  

... werk je samen met een deskundig team.     

… hebben we samen de verantwoordelijkheid voor de 

leerlingen.  

… voel jij je welkom!  

 

 

Ben jij de leerkracht die bij ons wil komen werken, 

solliciteer dan voor 30 mei. Je kunt je motivatiebrief en CV 

mailen naar:  

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  

e.buis@cnbdehien.nl – 0488-411226  

 

Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact 

opnemen met onze schoolleider.  

 

Gesprekken vinden plaats in de eerste week van juni.  

 

http://www.dehien.nl/
mailto:e.buis@cnbdehien.nl
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Wij, familie den Hartog, Weteringsewal 5 6671LA te Zetten doen mee met de Open boerderijdagen van Campina. Dit is op 

vrijdag 31 mei van 10:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis voor iedereen! Voor jong en oud is er van alles te doen. Wij openen 

onze staldeuren voor iedereen. Wij hebben 100 melkkoeien die gemolken worden door 2 melkrobots en ook jongvee en 

kleine kalfjes. Er zijn voor de kinderen allerlei activiteiten te doen, skippykoe race, kleuren, schminken, melkpakvissen 

springkussen, melkwegrace, en het proeven van Campina-producten. Aan de hand van deze activiteiten willen wij laten zien 

hoe melk van grazende koeien in de wei terecht komt in het glas thuis op tafel. 

       We hopen U te verwelkomen op 31 Mei! 

 

 


