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

19 augustus  Incasso kamp groep 8 leerlingen  

21 augustus  Luizencontrole – geen gel in het haar!  

22 augustus Inloopmiddag 15.30 – 17.00 uur  

26 augustus Start thema Universum  

29 augustus  Hienwijzer 2 

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  

20 september  Hienwijzer 3  

25 september  Kinderpostzegels groep 7 en 8  

30 sep en 3 oktober  Oudergesprekken groep 1 t/m 8  

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

Na deze tijd voor bezinning en rust, hebben we weer zin om te beginnen. We hopen dat u deze zomervakantie een goede en 

fijne tijd samen met uw kind(eren) heeft gehad.  

 

Maandag a.s. 19 augustus, is de eerste schooldag voor uw kind(eren). Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen via de hoofdingang 

samen met u naar binnen. Loopt u gerust deze eerste schooldag even mee het klaslokaal in 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 opening voor de kinderen in de hal. 

We wensen iedereen een goed, nieuw schooljaar toe. We hopen u regelmatig in de school te zien en u deze week te 

ontmoeten op onze inloopmiddag op donderdag  a.s.  

 

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

hebben we de eerste studiedag o.l.v. Adri Smits over ‘de Kanjertraining’  gehad. Het was een zeer inspirerende dag met veel 

praktische informatie en voorbeelden. Op vrijdag 30 augustus staat voor het team de 2e studiedag over de Kanjertraining 

gepland, alle kinderen zijn deze vrijdag vrij.  
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De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling 

vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren 

van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 

prettig schoolklimaat. 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich 

op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle 

omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 

interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is 

belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich 

voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.  

Symbolisch wordt dit ingevuld door de verschillende kleuren petten: De witte pet, de rode pet, de gele pet en de zwarte pet, 

en voor de jonge kinderen door de dierfiguren tijger, vogel, aap en konijn.   

 

Op dinsdag 10 september om 19.30 uur is er een informatie-avond over de Kanjertraining voor alle 

ouder(s)/verzorger(s)/belangstellenden. We vinden het belangrijk dat u de ‘Kanjertaal’ 

die we de kinderen gaan leren, begrijpt. U bent van harte welkom en we verwachten u 

deze avond!  

Onze trainer, Adri Smits, zal aan u uitleggen wat de werkwijze van de Kanjertraining is.  

 

Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe waarin we samen spelen, leren en leven.  

 

Namens het team van de Hien,  

Evelien Buis  -  schoolleider cb De Hien 

 

 

Luizencontrole  
Op woensdag 21 augustus staat de eerste luizencontrole op de planning.  

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 8. Voor de groepen 5/6 en 7 

is er gym direct om 8.30 uur. De luizencontrole start voor de leerlingen uit de 

groepen 5/6 en 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. Als u komt helpen, zou u dan om 8.15 uur aanwezig kunnen zijn? Dan kan er vlot gestart 

worden, zodat groep 5/6 en groep 7 daarna direct naar de gymles kunnen gaan.  

 

Linda Farrell, moeder van Liam uit groep 2, 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. 
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Lessen groep 4/5/6  
Dit schooljaar starten wij met 2 combi-groepen: groep 4/5 en groep 5/6.  

De bezetting voor deze groepen is als volgt: 

Groep 4/5:  Juf Mirjam:  maandag, donderdag, vrijdag  

  Juf Loes:   dinsdag, woensdag  

groep 5/6:  juf Neline:  maandag t/m vrijdag  

 

Op dinsdag is juf Huguette beschikbaar ter ondersteuning van deze 2 combi-groepen. We zijn heel blij dat we deze extra inzet 

hebben kunnen realiseren! Op de dinsdag staan in ons lesprogramma meerdere instructielessen gepland waarbij wij het 

effectief vinden om met enkele groepen te werken.  

Juf Huguette zal iedere dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur de lessen verzorgen voor groep 4.  

Dit betekent dat juf Loes op dinsdag de lessen voor groep 5 verzorgt en juf Neline de lessen voor groep 6.  

 

We hebben hiervoor gekozen omdat als juf Loes de lessen voor groep 5 verzorgt, alle leerlingen uit groep 5 maar 2 vaste 

leerkrachten (Neline werkt fulltime) hebben in de week. Vorig schooljaar hebben de leerlingen uit groep 5 (toen groep 4) 

meer dan 2 leerkrachten per week gehad, we kiezen er nu voor om de leerlingen uit een andere groep te plaatsen bij de extra 

Leerkracht, nu dus groep 4.  

Huguette zit op dinsdag met groep 4 in het lokaal naast het lokaal van juf Neline, in de 2e schoolweek zal juf Huguette starten 

met de lessen aan groep 4.  We wensen haar en de kinderen heel veel succes en plezier!  

 
 
Eten en drinken in de pauzes - Hoe zat het ook al 
weer? 
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen wat te drinken en eten meenemen.  

Dit is fruit of groente op maandag t/m donderdag. Op vrijdag mag er natuurlijk fruit en 

groente mee genomen worden, maar ook een liga/sultana/peperkoek/biscuitje o.i.d. 

(geen grote koeken), onze zogenaamde ‘cookiefriday’ voor in de vrijdagochtendpauze.  

 
Tijdens de lunch eten de kinderen hun lunchpakket op. Koekjes, snoep, chips en 

gefrituurde snacks zijn hierbij niet toegestaan. Wanneer kinderen eten of drinken bij zich 

hebben, dat niet past binnen de afspraken, gaat het mee terug naar huis. Er wordt dan 

door de leerkracht een briefje voor de ouders/verzorgers in de broodtrommel/tas gestopt.  

De kinderen kunnen hun eten en drinken voor de lunch ’s ochtends in een bak stoppen. Deze bak gaat in een koelkast, zodat 

het eten en drinken voor de lunch koel en vers blijft. We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Eten dat niet op is gaat 

mee naar huis. De kinderen ruilen onderling geen eten of drinken.  

 

Wij zien graag ‘gezonde’ traktaties in onze school, wat hebben we creatieve dingen voorbij zien komen afgelopen schooljaar!  

Mocht de traktatie van een kind uit meerdere porties bestaan (bijv. meerdere grote snoepen), dan worden er 1 of 2 dingen 

opgegeten en de rest van de traktatie gaat mee naar huis. De leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als de kinderen.  
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Oortjes 
De kinderen werken regelmatig achter de computer. Elk kind vanaf groep 3 moet voor 

zichzelf oortjes meenemen die zij kunnen gebruiken tijdens het werken achter de 

computer. Kinderen uit groep 1 en 2 werken met een koptelefoon van school.  

Wilt u ervoor zorgen dat als u een kind in groep 3 t/m 8 heeft, uw kind oortjes met een 

hoesje/bakje mee naar school neemt? 

 
 
Onze 7 verwachtingen voor en van ouders 
Op onze school spelen, leren en werken we samen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school en 

dat we elkaar, de school en de spullen respecteren. We hanteren hierbij een aantal belangrijke regels voor kinderen, 

afspraken voor het team en verwachtingen voor en van ouders. Wanneer je merkt dat iemand de regel of afspraak even is 

vergeten mag je elkaar daar best op aanspreken – en ook dat doen we met respect voor elkaar. Zo houden we het fijn en veilig 

op school. 

We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind.  

Om deze samenwerking te bevorderen hebben wij de volgende verwachtingen van ouders: 

 

• We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor onze kinderen gelden. 

• We beginnen op tijd; ’s morgens om 8.30 uur. 

• Bijzonderheden meldt u tijdig bij de leerkracht. Bij afwezigheid graag vóór 8.15 uur bellen. 

• Bij de inloop nemen wij graag de tijd voor uw kind. Buiten de lestijd kunt u altijd even bij ons aankloppen of een afspraak 

met ons maken. 

• Voor een gesprek of vraag kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u terecht bij de bouwcoördinator, 

intern begeleider en de schoolleider. 

• We verwachten een optimale samenwerking, met een respectvolle houding. 

• U bent onze ambassadeur: Vertel trots over onze school. 
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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:  

 

klassenactiviteiten.  

Denk hierbij o.a. aan vervoer en begeleiding;  

 

  

communiceren);  

 startbijeenkomst met andere klassenouders;  

 

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

 

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 donderdag 22 

augustus tijdens de inloopmiddag. Uiterlijk de maandag erop, 26 augustus, kunt u die brief weer inleveren bij de leerkracht 

van uw kind. 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! 
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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 op donderdag om activiteiten tijdens de pauzes en het bewegend leren te 

geven.  

 

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, 3e en 4e jaars CIOS-studenten.  

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! 

 

Op donderdag zullen er in de ochtendpauze 3 verschillende spellen worden aangeboden aan de kinderen uit groep 3 t/m 8. 

Alle kinderen doen hier aan mee. Tijdens het buiten spelen na/voor de lunch zullen de studenten het hockey, voetbal en 1 

ander beweegspel begeleiden, deelname van de kinderen is dan vrijwillig. Tussen 11 en 12 uur zal het beweegteam het 

bewegend leren aanbieden. In circuitvorm zullen automatiseeroefeningen voor rekenen worden aangeboden aan steeds 

wisselende groepen. Ook wordt het CIOS beweegteam ingezet bij bijv. sportdagen en buurtsportactiviteiten.  

 

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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Inloopmiddag 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar, op donderdag 22 augustus, houden wij een ‘inloopmiddag’. Tussen 15.30 en 

17.00 uur kunt u samen met uw kind op school komen. Andere belangstellenden, bijv. opa of oma, ouder broers of zussen of 

de oppas zijn ook van harte welkom!  

Uw kind kan deze middag zijn of haar nieuwe klas laten zien, de werkschriften, boeken en andere dingen die voor hem of haar 

belangrijk zijn. De leerkracht van uw kind zal aanwezig zijn 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 in de vorm van een ‘goodiebag’. In 

deze goodiebag voor de oudste kinderen van ieder gezin zal ook onze ouderkalender gedrukt in de vorm van een kalender 

zitten. Geeft u deze een mooi plaatsje bij u thuis?  

 

 

 

Alvast voor in de agenda, data schoolvoetbal groep 8  
De data van het schoolvoetbal 2020 waren voor de zomervakantie nog niet bekend, inmiddels wel:  

 

 25 Maart   - Meisjes 7x7 

             1 April    - Jongens 7x7 (dit is geen grap) 

              3 April    - Finale Avond 

 


