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Belangrijke data 
20 juni Rapporten mee  

21 juni  Schoolreisje groep 1 t/m 7 (8.15 uur op school!)     – groep 8 vrij  

24 & 25 juni  Oudergesprekken  

26 juni  Verjaardagen leerkrachten – feestprogramma  

28 juni  Schoolfoto’s ophalen 8.30 -9.30 uur  

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 

3 juli  Groep 8   11.00 uur op school  

4 juli  Afscheid groep 8  en v.a. 11.30 uur vrij en vakantie!  

4 juli  Groep 1 t/m 7 wenmiddag 12.45 – 14.00 uur  

4 juli  Inloopmoment om afscheid te nemen van vertrekkende teamleden 14.00 uur  

5 juli  Laatste schooldag – alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij  

8 juli t/m 16 aug                 zomervakantie 

19 augustus 1e schooldag na de zomervakantie 

 
 
Personele bezetting schooljaar 2019-2020  
Afgelopen weken heeft de benoemingsadviescommissie (BAC), bestaande uit Evelien Buis, Neline Blankestein en wisselend 

een MR-lid van de oudergeleding, meerdere sollicitatiegesprekken 

gevoerd met en proeflessen bekeken van kandidaten voor onze 

vacatures. We zijn ontzettend blij en trots dat we drie nieuwe, fijne 

collega’s hebben gevonden die ons team voor komend schooljaar 

komen versterken.  

 

We heten Loes Turk, Anouk Jonkers en Huguette van der Jagt van harte 

welkom in ons team!  
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De groepsbezetting zal er voor schooljaar 2019-2020 als volgt uit zien:  

 

Groep 1/2 (1):  Suzan Ruijs:  ma, di, wo  Huguette van der Jagt:  do, vr  

 

Groep 3 (2/3):  Betsie Tijssen:   ma t/m do   Suzan Ruijs:    vr 

 

Groep 4/5:  Mirjam Londema: ma, do, vr  Loes Turk:   di, wo   

 

Groep 5/6:  Neline Blankestein: maandag t/m vrijdag  

 

Groep 7:  Colin van der Meer: maandag t/m vrijdag  

 

Groep 8:  Anouk Jonkers: ma, di-middag, wo   Scarlette Buitelaar di-ochtend, do, vr 

 

Vanaf maandag 11 november zullen de leerlingen van groep 2 doorschuiven van groep 1/2 naar groep 2/3.  

We hebben voor deze datum gekozen omdat we verwachten dan in groep 1/2 ongeveer 30 leerlingen te hebben.  

30 leerlingen is binnen Trivium de grens om een kleutergroep te splitsen. Daarnaast is 11 november net voor de intocht van 

Sinterklaas, wat maakt dat de groep 2 leerlingen niet tijdens de feestperiode gaan wisselen van groep. Juf Suzan zal komend 

schooljaar werken in groep 1/2 en in groep 3/4, dus de groep 2-leerlingen houden een bekend gezicht gedurende het 

schooljaar.  

 

Op dinsdagochtend zal Huguette vd Jagt extra aanwezig zijn ter ondersteuning van groep 4/5/6. Dit maakt dat de leerlingen van 

deze jaargroepen apart, groepsdoorbrekend instructie kunnen krijgen.  

 

Anouk Jonkers zal onze nieuwe bouwcoördinator worden. Op dinsdagochtend heeft zij ambulante tijd en zal juf Scarlette de 

lessen voor groep 8 voor haar rekening nemen.  

 

Er zullen 2 onderwijsassistentes werkzaam zijn komend schooljaar; Haitske van Rhijn en Joke de Wilde. Zij zullen de individuele 

begeleiding van kinderen verzorgen of met kinderen in kleine groepjes werken.  

 

Vanuit Bepo zal er regelmatig een themaspecialiste aanwezig zijn, dit is komend schooljaar opnieuw Marie Jose Janssen.  

Zij zal aanwezig zijn bij zorgoverleggen en betrokken worden bij bijvoorbeeld gesprekken over leerlingen waarin er hulpvragen 

zijn waarbij expertise van buitenaf gewenst is.  

 

Martine Banning blijft komend schooljaar onze intern begeleider en zal aanwezig zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.  

 

Tijdens de wenmiddag op 4 juli, zullen de kinderen kennis maken met hun leerkracht(en) voor komend schooljaar.  

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dit graag.   

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  
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Even voorstellen 

Dag leerlingen en ouders/verzorgers van De Hien,  

Onlangs heb ik voor het eerst mogen invallen op De Hien en werd zo 

enthousiast dat ik meteen heb gesolliciteerd op de vacature die was ontstaan. Ik 

ben Loes Turk en vanaf volgend schooljaar zal ik op de dins- en woensdagen op 

de Hien werkzaam zijn. Met juf Mirjam geef ik dan les aan groep 4/5. Hier heb  

ik enorm veel zin in! 

Ik ben 36 lentes jong en woon met mijn man (Martin 39) en 3 kinderen (Josje 9, 

Loek 8 en Koosje-Kik 1) in Andelst.  

Sporten doe ik graag en vind ik belangrijk. Al bijna 20 jaar zit ik in een waterpolo 

damesteam. Verder houd ik van lezen en veel gezelligheid. Daarnaast zit ik in het 

bestuur van zwemvereniging EZZ en versterk ik de OR op de school van onze 

kinderen.  

Vanaf 2004 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst in het speciaal onderwijs en de laatste 8 jaar in het reguliere onderwijs. Ik 

vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in een positieve klas. Een goede en open 

relatie opbouwen met collega’s, ouders en leerlingen vind ik daarbij een pre. Daarnaast helpt creativiteit in de breedste zin 

hier naar mijn idee ook bij. Mocht u mij tegenkomen en een praatje willen maken of kennis willen maken? Wees zo vrij! 

Ik kan niet wachten om in augustus te mogen starten op De Hien! Tot snel! 

Groetjes Loes Turk 

 

 

 Ik ben Huguette van der Jagt, 41 jaar en woonachtig in Arnhem. 

Samen met Robbert heb ik drie kinderen . Mick van 12 , Bobbie van 9 en 

Sammie van 6.  Lange tijd heb ik met zeer veel plezier gewerkt in de groepen 

5 t/m 8 . Begin vorig jaar heb ik mijn hart verloren aan kleuters.  Ik ben dan 

ook erg verheugd dat ik naast Susan wederom groep 1/2 mag gaan doen.  

Graag fiets ik een lekker eind op mijn racefiets samen met vrienden of alleen. 

In mijn buurt ben ik zeer betrokken als deelnemer in het wijkplatform. 

Daarnaast word ik erg blij van kinderboeken ,koken en eten met vrienden, in 

de tuin werken en een lekker avondje dansen tijdens een concert of tijdens 

een feestje.  

Als moeder ben ik graag betrokken bij de school van mijn kinderen. Met mijn 

kinderen onderneem ik graag van alles.:van theater tot musea en van 

wandelen tot spelletjes doen. 

 

Ik kijk erg uit naar komend schooljaar! Zin om weer nieuwe dingen te leren en mezelf samen met mijn omgeving verder te 

ontwikkelen.  

Hartelijke groet, Huguette van der Jagt  

 

 

 

 



4 Hienwijzer schooljaar 2018 - 2019 Editie #16 

  

Mijn naam is Anouk Jonkers-Brink en ik ben 30 jaar oud. Samen met mijn man en twee 

dochters woon ik in Wamel. 

Ik sta ruim negen jaar voor de klas, waarbij ik het merendeel heb lesgegeven aan 

bovenbouwklassen. Ik beleef veel plezier aan het lesgeven aan groep 7 en 8. Er wordt nog veel 

geleerd, sommigen beginnen al heerlijk te puberen en we werken aan de grote stap naar het 

voortgezet onderwijs.  

Komend schooljaar ga ik lesgeven aan groep 8 en zal ik de taak bovenbouwcoördinator op mij 

nemen. Ik verheug mij erop om te mogen starten op basisschool De Hien. Een school met een 

solide basis en heldere ambities. Als leerkracht voor groep 8 en bovenbouwcoördinator wil ik 

graag een bijdrage leveren aan deze ambities en meebouwen aan het succes van de school. Een school waar kinderen met 

plezier naar toe gaan en goed toegerust de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.  

 
Schoolreisje 
Morgen, 21 juni, gaat groep 1 tot en met 7 op schoolreis. Wij gaan met alle 

kinderen naar DierenPark Amersfoort. 

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

mededelingen: 

 

 De kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht. 

 De bus zal vertrekken om 8.30 uur. 

 We zullen rond 15.00 uur terug zijn op school. 

 De kinderen zorgen voor een tussendoortje en wat drinken. 

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

brood mee te nemen. 

 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? 
 
  

Schoolfoto’s ophalen  
Vorige week zijn er schoolfoto’s gemaakt; Klassenfoto’s, individuele foto’s van de kinderen en een foto van alle kinderen samen.  

Op vrijdag 28 juni kunt u de foto’s van uw kind komen ophalen tussen 8.30 en 9.30 uur.  

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.  

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om op deze dag naar school te komen, dan kunt u aan uw kind een envelop mee geven 

met zijn of haar naam erop. In deze envelop kunt u dan een usb-stick doen en uw vrijwillige bijdrage. Wij zetten de foto’s op de 

USB-stick en geven deze mee terug aan uw kind.  
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Afscheid van teamleden  
In de laatste schoolweek zal er op donderdagmiddag 4 juli van 14 tot 15 uur (ongeveer) een inloopmoment voor ouders zijn 

om afscheid te nemen van de teamleden die vertrekken.  

U bent van harte welkom om even binnen te lopen bij ons in de hal en juf Marinka, juf Jacqueline en meester Krijn gedag te 

zeggen. Juf Beppie zal niet aanwezig zijn bij dit inloopmoment, zij is op dinsdag 2 juli voor de laatste keer dit schooljaar 

aanwezig op De Hien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorlezen? Ja leuk! 
Wie leest er wel eens voor? En waarom leest u eigenlijk voor? Veelal wordt er voorgelezen omdat het zo gezellig is. Dat is een 

prima reden! Maar als u voorleest bent u op vele gebieden bezig om uw kind te ontwikkelen. 

U werkt tijdens het voorlezen aan een grotere woordenschat. Daarnaast werkt u aan de ontwikkeling van de luister en 

spreekvaardigheid, vaardigheden die kinderen later nodig hebben bij het leren lezen. Ook voor oudere kinderen zijn dit 

belangrijke vaardigheden tijdens het leerproces. Kinderen die niet of nauwelijks worden voorgelezen kunnen een achterstand 

in hun woordenschat hebben ten opzichte van de kinderen die wel worden voorgelezen. Deze achterstand is nauwelijks in te 

halen, leerlingen kunnen daar hun hele schoolcarrière last van hebben. 

Ook als kinderen al zelf kunnen lezen blijft voorlezen 

belangrijk. U biedt uw kind boeken aan van een hoger 

niveau dan dat zij zelf technisch aankunnen. Zo blijft u 

werken aan het vergroten van de woordenschat en het 

concentratievermogen. 

Wist u dat: 

bij 15 minuten stillezen per dag er op jaarbasis één 

miljoen woorden worden gelezen. Dat van die één miljoen 

woorden er ongeveer  1000 nieuwe woorden aan de woordenschat van het kind worden toegevoegd? 

Alle reden om voor te lezen en uw kind te stimuleren zelf te blijven lezen. 

Heel veel Leesplezier! 

 
Bedankuurtje 
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Bedankuurtje 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Alle activiteiten die wij afgelopen jaar gedaan hebben kon niet zonder de hulp van 

jullie ouders en verzorgers! Wij willen jullie hier graag voor bedanken. Vrijdag 28 juni zijn jullie van harte welkom in de hal op 

school. Inloop vanaf 12.45 uur en om 13.00 uur zullen wij starten met het programma. De kinderen zullen een mooie middag 

verzorgen. U bent van harte welkom!  

 

 

 


