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

5 juli  Laatste schooldag – alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij  

  

8 juli t/m 16 aug                 Zomervakantie 

  

16 augustus  Hienwijzer 1  

19 augustus 1e schooldag na de zomervakantie – inloop vanaf 8.15 uur  

21 augustus  Luizencontrole – geen gel in het haar!  

22 augustus Inloopmiddag 15.30 – 17.00 uur  

26 augustus Start thema Universum  

30 augustus  Studiedag – alle kinderen vrij  

3 t/m 5 september Kamp groep 8  

6 september  Groep 8 vrij  

9 september  19.00 uur MR vergadering  

10 september  19.30 uur: Ouderavond Kanjertraining o.l.v. Adri Smits  

13 september  Startactiviteit  

 
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.  

Met het team van De Hien starten we in de laatste week van de zomervakantie met de 1e studiedag over de Kanjertraining. We 

hebben er zin in om hiermee aan de slag te gaan. Op 30 augustus staat de 2e studiedag gepland en op dinsdag 10 september 

een ouderavond waarop u uitleg en informatie krijgt over de Kanjertraining.  

 

Voor nu wens ik iedereen, alle kinderen, ouders/verzorgers 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 teamleden 

 
Jacqueline Schulte  
Beste ouders/verzorgers, 

Na een lange periode op De Hien komt het einde toch 

echt in zicht. 

Met veel plezier, enthousiasme en liefde voor de 

kinderen heb ik gewerkt op De Hien. 

 

De afgelopen jaren heb ik als groepsleerkracht in de 

groepen 1,2,3 en 4 gewerkt. 

Het werken in de onder en middenbouw vind ik waanzinnig leuk om te doen. 

De gesprekjes, denkwijze, uitspraken van de kinderen zijn geweldig. 

 

Ik vind De Hien een fijne en vertrouwde school waar mooie onderwijskundige ontwikkelingen 

plaatsvinden. 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. 

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en al het goeds voor het nieuwe jaar. 

Lieve groet, 

Jacqueline Schulte. 

 

 

We nemen ook afscheid van: 

 

Henrike van Harten: Dank je wel voor al je goede zorgen 

voor onze onderbouwleerlingen! 

 

Annelieke Elzinga: Zij was de afgelopen weken als extra 

leerkracht in groep 8. Komend schooljaar zal zij starten als 

leerkracht van groep 5/6 op de Beatrixschool (Trivium) 
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Krijn van Dijk 
Beste ouders/verzorgers,   

Mijn laatste dagen als leerkracht en bouwcoördinator bij De 

Hien zijn ingegaan. Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging als 

schoolleider bij De Meeuwenberg, maar toch doet het ook een 

beetje pijn dat ik deze fijne plek ga verlaten. Via deze weg wil 

ik me nog even kort tot jullie richten. 

Wat kijk ik met een voldaan en trots gevoel terug op mijn 

periode bij de Hien! Drie jaar is relatief kort, maar wat waren 

deze jaren boeiend en intensief. Team, kinderen en ouders 

hebben De Hien voortgestuwd in haar ontwikkeling. Ik ben 

dankbaar dat ik daaraan een steentje heb mogen bijdragen. Ook wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen, geduld en jullie 

betrokkenheid. 

De toekomst van De Hien ziet er rooskleurig uit. De ontstane vacatures zijn ingevuld met gepassioneerde vakmensen. Ik 

vertrouw erop dat zij verdere invulling gaan geven aan de kernwaarden ‘samen leren’, ‘samen leven’ en ‘samen spelen’. 

Het gaat jullie allen goed. Fijne vakantie!! 

Hartelijke groet, 

Krijn 

 
Beppie van Kranenburg  

Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest op De Hien heb ik besloten om te stoppen als juf 

in Dodewaard. Dat voelt wel een beetje vreemd, want het werken op deze school was 

een groot deel van mijn leven. Heel veel kinderen, meer dan 1000, hebben bij me in 

de klas gezeten. Hele families heb ik voorbij zien komen, veel kinderen van oud-

leerlingen. Veel collega’s kwamen en gingen. 

Ik zal vast nog wel op de hoogte blijven van het wel en wee van De Hien en nog veel 

bekende gezichten in het dorp tegenkomen. Iedereen bedankt voor het vertrouwen 

en de prettige samenwerking. In Driel blijf ik nog wel een paar dagen bij de kleuters 

werken.  

Groetjes en tot ziens, Beppie van Kranenburg. 

 
Evelien van Meerten  
Wat zijn de afgelopen maanden omgevlogen! 

Nog maar kort geleden schreef ik een stukje om me voor te stellen en nu is het alweer voorbij.  
Ik heb met veel plezier gewerkt bij de kleuters en ik ga ze missen! 

Bij deze wil ik een ieder bedanken voor de fijne samenwerking en het in mij gestelde 

vertrouwen. 

Ik kan terug kijken op een fijne periode op de Hien! 

Een hartelijke groet, 

Evelien van Meerten 
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Marinka de Niet  
Acht jaar geleden kwam ik naar de Hien. Wat mij meteen opviel, was dat ik 

vriendelijk werd ontvangen door collega’s, kinderen en ouders. Ik voelde me 

meteen welkom. En de afgelopen acht jaar heb ik dan ook met veel plezier 

gewerkt op de Hien. 

Ik vond het fijn om samen te werken met een deskundig team aan nieuwe 

onderwijskundige ontwikkelingen op school. Zoals bijvoorbeeld het opzetten 

van het WO-onderwijs. 

Nu ga ik het komende schooljaar les geven op de Clara Fabriciusschool. Een 

nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. En toch is het ook jammer om 

afscheid te moeten nemen van de Hien.  

Hierbij wil ik mijn collega’s en de ouders bedanken voor de fijne 

samenwerking, maar vooral wil ik de kinderen bedanken voor de gezellige 

tijd! 

Ik wens jullie het allerbeste en een prettige vakantie! 

 

 
Inloopmiddag 22 augustus 

Op donderdagmiddag 22 augustus, de eerste donderdag van 

het nieuwe schooljaar, houden wij een ‘inloopmiddag’ net als 

vorig jaar. Deze inloopmiddag is van 15.30 tot 17.00 uur.  

Op deze inloopmiddag mogen alle kinderen aan hun ouder(s), 

verzorger(s) en overige belangstellenden de school en hun 

eigen klas laten zien. Ook het werk van de kinderen is in te zien, 

zodat u een beeld krijgt van het lesmateriaal waar de kinderen 

mee werken. Praktische informatie en inlogcodes om het 

huiswerk thuis in Gynzy te kunnen maken, krijgt u mee op 

papier tijdens deze middag. De leerkracht is aanwezig om uw 

overige vragen te beantwoorden. We hopen veel 

belangstellenden te mogen begroeten op de inloopmiddag. 

 

 

Eventmanager 
Afgelopen schooljaar hadden wij op De Hien voor het eerst een ‘eventmanager’. Een eventmanager regelt de festiviteiten zoals 

Sinterklaas, Kerst, sportdagen en het schoolreisje. De eventmanager is tevens de schakel tussen het team en onze 

oudercommissie (OC).  Scarlette Buitelaar had deze taak. Zij heeft dit fantastisch gedaan!  

Ook komend schooljaar zal er een eventmanager zijn. Scarlette geeft het stokje door en deze taak zal vervuld worden door Ria 

Verwoert. Afgelopen jaren was zij OC-lid en ouder van onze school. We zijn blij dat zij ons team als eventmanager komt 

versterken. 

Van harte welkom en heel veel succes en vooral veel plezier gewenst!  
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Bewegingsonderwijs 2019-2020 
Afgelopen schooljaar zijn de gymlessen gegeven door de buurtsportcoach samen met een CIOS beweegteam.  

Een CIOS-beweegteam wordt ingezet op 2 dagen per week, op woensdag en donderdag.  Zij geven op deze 2 dagen de 

bewegingslessen en gebruiken de overige tijd om activiteiten tijdens de pauzes te organiseren, hun lessen voor te bereiden, te 

ondersteunen bij het bewegend leren en andere opdrachten te doen. Ook wordt het CIOS beweegteam ingezet bij bijv. 

sportdagen, buurtsport en kunnen zij beweegspelletjes doen tussen de lessen door.  

 

Samenwerken met professionals en externen wat het bewegingsonderwijs betreft, is ons uitstekend bevallen. De gymlessen 

waren van goede kwaliteit, de kinderen gingen met veel plezier naar deze bewegingslessen en de resultaten van de fittesten 

waren aan het einde van het schooljaar beter dan de meting aan het begin.  

 

Dit maakte dat we voor komend schooljaar opnieuw een vraag hadden uitgezet voor een CIOS-beweegteam bij buurtsport en 

de gemeente NederBetuwe.  We hebben dit opnieuw toegekend gekregen, Hier zijn we ontzettend blij mee! 

 

De gymlessen worden gedurende het hele jaar gegeven door een CIOS-beweegteam, bestaande uit 4 studenten: Roy Budding, 

Coen Barten, Jim Schut en Twan van Mourik.  

Tijdens de lessen zal er ook een buurtsportcoach aanwezig zijn, Roy van Roekel, evenals de eigen leerkracht van uw kind.  

Wij zijn ontzettend blij dat we voor iedere bewegingsles ondersteuning krijgen van deze professionals! Van harte welkom! 

 

Afgelopen jaar werden de bewegingslessen aan kinderen van De Hien en Bellefleur samen gegeven, dit zal komend schooljaar 

niet zo zijn. Het gymrooster is als volgt (dit rooster vindt u ook in de ouderkalender):  

 

   woensdag:  

   8.30 –   9.30 uur       groep 5/6 en groep 7 (kinderen starten de dag in de gymzaal) 

   9.30 – 10.30 uur   groep 3 en groep 4/5   

 10.30 – 11.30 uur   groep 8   

 

 Donderdag:  

 8.30 – 9.30 uur:    groep 1/2  (kleuters worden tussen 8.20-8.30 uur in de gymzaal gebracht) 

 

Groep 5/6 en groep 7 starten op woensdag in sporthal De Eng. Deze is open vanaf 8.20 uur. Tussen 8.20 en 8.30 uur kunnen 

kinderen zich omkleden voor de gymles. 

Groep 1/2 start op donderdag in de sporthal. Kinderen en ouders kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen. De les begint om 8.35 

uur. Omkleden kan tussen 8.20 en 8.35 uur. Het zou fijn zijn als u 

uw eigen kind helpt met omkleden.  

 

We kijken uit naar een fijne samenwerking met buurtsport en de 

CIOS-studenten en wensen alle kinderen heel veel beweegplezier 

komend schooljaar!  
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Vakantielezen en vakantiebieb app! 
Om vlot te leren lezen moeten kinderen veel lezen, ‘leeskilometers’ afleggen. Hoe motiveer je hen en hoe zorg je ervoor dat het 

leesniveau in de vakantie hetzelfde blijft? Om kinderen te stimuleren om te blijven lezen hebben we slingerlezen in de klassen 

geïntroduceerd en een boekenlegger meegegeven over de vakantiebieb app. 

Slingerlezen werkt als volgt. Laat kinderen zelf een boek kiezen op basis van hun interesses. Strips, informatieve boeken, 

moppenboeken, fictie… alles kan! Per gelezen boek vullen de kinderen een vlaggetje in. De vlaggetjes worden na de 

zomervakantie meegenomen naar school. Hier worden de vlaggetjes opgehangen en kunnen de gelezen boeken besproken 

worden. Hopelijk stimuleren de kinderen elkaar om de 

verschillende boeken te lezen. De vlaggetjes zijn de afgelopen 

weken uitgedeeld in de klassen. 

De vakantiebieb app is te downloaden in de app store. In de 

vakantiebieb app staan verschillende leuke boeken voor 

kinderen voor verschillende leeftijden. De boeken zijn te lezen 

van 1 juni t/m eind augustus. Voor volwassenen zijn er boeken te 

downloaden vanaf 1 juli. Meer informatie vindt u via de volgende 

link:  https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html 

 

Voor iedereen een fijne zomervakantie en veel leesplezier! 
 
 

 

 

Blokschrift 
Sinds dit schooljaar leren we de kinderen schrijven door hen het blokschrift aan te 

leren. Als aanvulling hierop werken we met het zogenaamde “huisjes-systeem”. Dit 

is bedoeld als extra visuele ondersteuning bij het schrijven van letters. Zo zijn ze 

ingedeeld in families die allemaal op hetzelfde punt beginnen of vergelijkingen 

hebben. 

 

De kinderen uit de kleutergroep hebben de afgelopen maanden kennis gemaakt 

met het huisjessysteem. Om u te informeren wat dit huisjessysteem is, heeft juf 

Joke een filmpje gemaakt met een uitleg: https://youtu.be/Gku4YiGPFO8   

U kunt dit filmpje bekijken zodat u uw kind kunt helpen als hij of zij  het heeft over: 

De zolder, woonkamer, voetjes op de vloer en kelder.  

Veel oefen en schrijf-plezier gewenst! 

 

 
 
 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://youtu.be/Gku4YiGPFO8
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Oudercommissie 
Wij willen graag alle ouders van de oudercommissie bedanken voor 

de hulp van afgelopen jaar. Van twee oudercommissieleden gaan wij 

afscheid nemen: Andrea en Ria, hartelijk dank voor jullie inzet! 
 

 

 
 
 
Welkom!  
Een hartelijk welkom voor:  

 

    Kyan de Bruin 

  Thomas Honders 

 Sanne Haagsman 

 Owin Brink 

 Olé van den Brandt 

 Na de zomervakantie starten zij in groep 1 bij ons op De Hien.  

 

Kaylee en Keano Ariessen verhuizen in de zomervakantie en komen bij ons op school. Kaylee heten we van harte welkom in 

groep 6 en Keano in groep 5.  

 

      We wensen jullie allemaal heel veel succes en plezier!  

 
Afscheid groep 8 
Deze week stond in het teken van het afscheid van groep 8. Maandagochtend hebben de kinderen van groep 1 tot en met 7 

kunnen genieten van de musical. Dinsdagochtend was de uitvoering voor de opa’s, oma’s en andere belangstellenden. Als 

afsluiting was dinsdagavond de laatste voorstelling op de afscheidsavond. Wat hebben de kinderen het goed gedaan!  

Na een geweldig eindfeest en het uitzwaaien op school is het nu tijd voor vakantie.  

Geniet, rust goed uit en heel veel succes volgend jaar op de middelbare school.  
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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!  
 

 

 

 

 

 

   

  
 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Freddy Richardson 

Mathieu Groenveld 

Bente de Koning 

Youp Wijland 

Hugo Appeldoorn 

Dinand Derksen 

Laura Hendriksen 

 

 

 

Thomas vd Werf 

Tim Huibers 
Kazem Al Khatib 

Kevin Vermeer 

Dawit Haile Gebremichael 

Ruben Keuken 

Femke van Hout 

Suus Meeuwisz 

Daan van Rooijen 

Anna Singer 

Jasmijn van de Voort 

 

 Thomas van der Werf 

Mirthe Lodder 

Dirma Verwoert 


