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Belangrijke data 
11 oktober Hienwijzer 4  

14 t/m 18 oktober Herfstvakantie  

21 oktober  Start thema Middeleeuwen  

25 oktober  Luizencontrole (let op, dit is op vrijdag i.p.v. woensdag)  

4 november  MR-vergadering 

5 november  Studiedag – alle kinderen vrij  

6 november  Onderwijsstaking – geen lessen op deze dag  

7 november  Praktijkdag Kanjertraining voor groep 7, groep 4/5 en groep 1/2  

8 november Laatste dag voor 2e jaars leerlingen bij groep 1/2  

11 november  1e dag voor 2e jaars leerlingen bij groep 2/3  

11 t/m 15 november Afname NIO voor 8e jaars leerlingen  

13 november Badmintontoernooi groep 7 – geen gymlessen overige groepen  

13 november  Start schoolfruit  

14 november  Kijkles gym voor de ouders/verzorgers van groep 1/2  

15 november  Lootjes trekken groep 5 t/m 8  

20 november  Badmintontoernooi groep 8  

20 november 18.30 – 20.45 uur: Scholenmarkt voortgezet onderwijs op het HPC 

 
 
Schoolkassa 
Heeft u afgelopen week ook 2 emails per kind ontvangen vanuit ons nieuwe 

betaalsysteem schoolkassa?  

Oeps… 

Het was de bedoeling dat er 1 mail per kind verstuurd zou worden, onze 

excuses voor de extra email.  

Intussen draait ons nieuwe betaalsysteem op volle toeren. Voor 49% van de 

kinderen is de ouderbijdrage van €21 inmiddels betaald.  

Als u dit nog niet gedaan heeft voor uw zoon of dochter, wilt u dit dan zo 

snel mogelijk doen? Alvast hartelijk dank namens onze oudercommissie.  
 

Tot slot: De machtigingen voor de automatische incasso zullen wij vernietigen, deze zijn niet meer nodig.  
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Afscheid juf Haitske  
Afscheid nemen….ik vind het altijd lastig… 

Maar wat ben ik TROTS dat ik met zoveel leerlingen heb mogen werken, 

leerlingen met problemen met spelling, woordenschat, rekenen, lezen…, 

leerlingen met humor, lieve leerlingen, uitdagende leerlingen, leergierige 

leerlingen. 

Ik had het niet willen missen! 

Ik ben ook gegroeid, ik kwam hier werken als onderwijsassistent toen ik 

even de switch maakte van leerkracht naar onderwijsassistent. 

Ik heb instructies mogen geven in meerdere groepen. Vorig jaar les geven in 

groep 2 vond ik geweldig...daardoor wilde ik ook wel heel graag weer als 

leerkracht werken. 

Ik ben TROTS op onze lieve kinderen, Joucke en Wiebe, die ik doordat ik nu 

in Berlicum ga werken, langer kan zien voordat ik naar het werk ga. Naar 

Dodewaard was het voor mij 45 minuten rijden vanaf Volkel. 

Ik heb veel meegemaakt op deze school, in 2009 werkte ik hier ook toen ben ik getrouwd zelfs.  

En nu 2019 heb ik voor het eerst een halve marathon gelopen. Veel gebeurd in deze jaren. 
 

Ik wil u graag bedanken voor het vertrouwen, voor het praatje in de gang, bij een oudergesprek. 

De leerlingen wil ik graag bedanken, mijn tijd op de Hien was erg leuk, uitdagend en leerzaam! Ik ga de Hien missen.  

De leerlingen heb ik beloofd, ik kom nog een keer op visite en wat ik beloof...doe ik ook! 

 

Veel groetjes Juf Haitske 

 

2e jaars leerlingen gaan van groep 1/2 naar groep 2/3  
Het is bijna zover: groep 2 komt op 11 november bij groep 3. We worden groep 2/3!  

De grote verhuizing van de tafels en stoelen gebeurt al op maandagmiddag 4 november. Natuurlijk helpen de kinderen van 

groep 3 daarbij. Als we allemaal een plekje hebben, maken we er een gezellige middag van om vast te wennen. 

 

Op maandagochtend 11 november brengen de ouders de kinderen van groep 2 binnen in hun nieuwe lokaal. 

De ingang is de buitendeur voorbij de hoofdingang. 

Elke woensdagochtend gaat groep 2/3 gymmen van half 10 tot half 11. 

Groep 2 gaat ook gymmen met groep 1 op donderdagochtend, zoals ze altijd al deden. 

Het is dus de bedoeling dat de groep 2 kinderen op donderdag naar de gymzaal 

worden gebracht. Deze extra gymtijd is ter vervanging van de buitenspeeltijd die dag. 

Buiten spelen doet groep 2 samen met groep 1. 

Bij slecht weer wordt er gegymd in het kleutergymlokaal samen met de kinderen van 

groep 3. 

 



3 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #4 

  

In het lege lokaal naast onze klas wordt de bouwhoek en huishoek ingericht. Ook staat daar voldoende materiaal wat gepakt 

kan worden. Er zal veel gewerkt worden gewoon naast de kinderen van groep 3 in het lokaal. 

 

Verjaardag vieren doen we op de manier zoals groep 3 gewend is. Wilt u dit meemaken, dan wordt u om 9.50 verwacht tijdens 

de viering. Kleurplaten maken als cadeautje voor verjaardagen blijven we gewoon doen. 

U hebt vast nog meer vragen, stel ze straks gerust aan mij.  

Ik denk dat we lekker starten op 11 november en in de loop van de eerste weken kijken hoe het gaat. Ik heb er zin in!  

 

Lieve groet van juf Betsie 

 
Nieuwe gezichten op De Hien  
 

Marvin 

Misschien heeft u mij al eens zien rondlopen in groep 5/6.  

Mijn naam is Marvin Spruijt en ik mag 8 weken lang, verdeeld over het jaar, stagelopen 

op De Hien.  

Ik doe de PABO op De Christelijke Hogeschool in Ede en ben eerstejaars.  

Mijn eerste stageweek zit er al weer op en ik heb hier heel veel van genoten en geleerd.  

Ik zal stagelopen in week 44, 50, 4, 11, 15, 22 en 25.  

Spreek me vooral aan als u nog iets wil weten over mij. Ik ben altijd in voor een praatje!  

 

 

 
Laura 

Ik ben Laura Olde, ik ben 18 jaar en ik ben eerstejaars Pabo-student op 

de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Jullie hebben mij wellicht al zien 

lopen op school. Ik loop nu stage in groep 1/2 en ik heb het nu al erg 

naar mijn zin. Ik zal dit hele jaar hier een paar weken meedraaien. Ik 

zal ook nog wisselen van groep, maar dat is later aan de orde.  

 

Even wat over mij: 

Ik ben dus 18 jaar en ik woon in de Heilig Landstichting (dat ligt dichtbij 

Nijmegen). Ik hou erg van zingen en ik vind het erg leuk om creatief 

bezig te zijn. Daarnaast is mijn christelijk geloof ook erg belangrijk voor 

mij en ga ik op zondag naar de kerk. 

Als er nog vragen zijn, u kunt me gerust aanspreken als u me ziet lopen, 

dat vind ik alleen maar leuk! 
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Tamara 

Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben Tamara Zaaijer, 18 jaar en ik woon in Ommeren 

samen met mijn ouders en broertje. Ik ben tweedejaars PABO student aan de 

Christelijke Hogeschool Ede. Op dit moment ben ik te vinden in groep 7. Daar verzorg ik 

verschillende lessen en help ik bij andere taken als dat nodig is. In mijn vrije tijd spreek 

ik graag af met vriendinnen of ben ik met muziek bezig. Ik speel klarinet en ben lid van 

de harmonie Ochten. Dit doe ik inmiddels al bijna 10 jaar. Op maandag ben ik op de 

Hien te vinden en in de loop van het jaar (vanaf februari) ben ik ook op dinsdag op 

school te vinden. 

 

 

 

Daria 

Mijn naam is Daria Krzesinska, ik ben 17 jaar oud en ik ben van Poolse afkomst. Ik woon 13 jaar in 

Nederland samen met mijn ouders en mijn zus in Opheusden. Ik studeer aan de Rijnijssel te Arnhem 

voor de opleiding Helpende zorg, mijn doel is om gespecialiseerde pedagogisch medewerkster te 

worden. Ik loop dit jaar stage op de Hien in Dodewaard, ik ben aanwezig op de donderdag in groep 

1/2 en op de vrijdag in groep 3. 

 
Kijklessen gym 
Ons beweegteam, bestaande uit de buurtsportcoach Roy van Roekel en CIOS studenten Coen, Twan, Jim en Roy hebben afgelopen 

2 maanden de beweeglessen, pleinspellen en het bewegend leren voor groep 3, 4 en 5 verzorgd bij ons op school. We zijn 

ontzetttend blij met en trots op dit beweegaanbod. We nodigen u graag uit om eens een beweegles mee te komen kijken. Mocht 

opa of oma of een ander familielid of kennis zin hebben om te komen kijken; van harte welkom!   

 

Op donderdag 14 november zijn alle ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2 van harte welkom, direct om 8.30 uur in 

sporthal De Eng. 

 

Op woensdag 27 november zijn alle ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 van harte welkom:  

  8.30   –   9.30 uur       groep 5/6 en groep 7     

  9.30   – 10.30 uur   groep 3 en groep 4/5   

10.30   – 11.30 uur   groep 8   

 

 

Spullen project 2e wereldoorlog 
Vorig schooljaar hadden wij het WO-project 2e wereldoorlog. We hebben meerdere spullen mogen lenen. Helaas zijn de spullen 

die we via Elly de Kruiff hadden geleend, niet terug gekomen bij de eigenaar. En er liggen nog een tas met inhoud op school die 

‘overgebleven’ is.  

Heeft u per ongeluk iets mee genomen wat niet van u is en herkent deze spullen (zie foto’s volgende pagina)  waar de naam ‘KPL 

Remmen’ op staat? Stuurt u dan een berichtje naar Evelien Buis – e.buis@dehien.nl  

 

 

mailto:e.buis@dehien.nl
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Praktijkdag Kanjertraining 7 november  
Op donderdag 7 november is onze praktijkdag van de Kanjertraining. Onze trainer, Adri Smits, zal in 3 groepen samen met de 

leerkracht een Kanjerles geven. In deze les worden ‘kernoefeningen’ voorgedaan uit de Kanjertraining.  

De Kanjertraining heeft als doel een veilige sfeer in de klas en op school te creëren.  

Op de ouderavond over de Kanjertraining is besproken dat de school de ouders hierbij wil betrekken. Dit is een mooie 

gelegenheid. 

De praktijkdag zal gehouden worden in groep 1/2, groep 4/5 en groep 7.  

Van ieder kind is 1 ouder of verzorger van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

 

De tijden van de Kanjerlessen zijn als volgt:      9.00 uur: Groep 4/5  

      10.30 uur: groep 1/2  

        12.30 uur: groep 7  

Wij verwachten u en heten u van harte welkom!  

Voor de ouders/verzorgers van de overige groepen zullen er in februari/maart Kanjerlessen gegeven worden waar u welkom 

bij bent. We zullen hier t.z.t. voor uitnodigen en over informeren.  
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Kanjertraining – de smileykaart  
Welk gedrag willen we wel en niet op school? Waar ligt de grens?  

De smileyposter geeft hier handvatten voor. De smileyposter hebben alle leerlingen vandaag mee gekregen op een 

ansichtkaart.  

Wij willen kinderen leren om rekening met elkaar te houden. Let dus een beetje op de gevoelens van de mensen om je heen. 

Check even of de ander zich nog goed voelt bij jouw gedrag.  

Andersom geldt ook: het is jouw verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer je je ergens niet prettig bij voelt.  

De meeste mensen bedoelen het goed, maar het gaat wel eens mis. Je helpt de ander door je grens aan te geven: “Ik vind het 

vervelend als je … doet. Wil je dat anders doen?” 
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Onderwijsstaking 6 november  

 

Basisscholen die vierdaagse lesweken invoeren, klassen die naar huis worden gestuurd, onbevoegde leerkrachten voor de 

groep….  Het lerarentekort is voor steeds meer kinderen voelbaar. 

Op woensdag 6 november staat er een landelijke onderwijsstaking gepland voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ook het 

onderwijsteam van De Hien staakt mee. Er zullen deze dag geen lessen zijn voor de kinderen, de school is dicht.  

 

Onze grootste zorg is het tekort aan onderwijspersoneel. Nu merken wij dit vooral aan het tekort aan invalleerkrachten bij 

ziekte. Vorig schooljaar hebben wij er voor gekozen om bij ziekte van een leerkracht waarbij geen invalleerkracht of extra inzet 

van vast personeel mogelijk was, de ouders/verzorgers van een groep leerlingen te vragen om hun kind een dag thuis te 

houden volgens ons protocol ‘voorkoming van lesuitval’ (zie onze website). We kiezen voor deze oplossing omdat we de lessen 

voor de overige groepen dan gewoon door kunnen laten gaan. De leerkrachten kunnen deze dag gewoon met hun eigen groep 

werken en kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Ook zorgen we op deze manier dat de werkdruk voor de teamleden niet 

oploopt en dat de groepen niet te groot worden, zodat we kunnen zorgen voor de veiligheid en toezicht voor de kinderen.  

Wij vinden het heel vervelend als we geen onderwijs aan een groep kinderen kunnen geven, dit is echt een situatie van 

overmacht. Ook dit schooljaar zullen we bij ziekte van een leerkracht waarbij geen invalleerkracht beschikbaar is, ervoor kiezen 

om de ouders/verzorgers van een groep 

kinderen te vragen om hun kind thuis te 

houden.  

 

Kinderopvangorganisatie Sam Sam zal 

bij voldoende aanmeldingen open zijn 

op woensdag 6 november. Mocht u 

gebruik willen maken van deze 

opvangmogelijkheid voor uw kind, dan 

kunt u contact opnemen met Imelda van 

der Hart; 0344-645898 

 

Mocht u echt in moeilijkheden komen 

wat betreft de opvang van uw kind voor 

deze dag, dan kunt u contact opnemen 

met Evelien Buis.  

 

 

https://www.dehien.nl/wp-content/uploads/2019/01/protocol-voorkoming-lesuitval-bs-de-hien-november-2018.pdf
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Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag 9 oktober mochten alle kinderen naar school komen met hun versierde fiets, step, skelter o.i.d. De 

oudercommissie heeft uit 27 voertuigen kunnen kiezen wie de leukste, origineelste of mooiste had. Complimenten aan alle 

kinderen die mee hebben gedaan! De keus was zo moeilijk, dat zij 2 winnaars hebben gekozen. 

Tijdens de druk bezochte boekenmarkt van die dag zijn de prijzen uitgereikt aan Emy Hin uit groep 6, zij kreeg een boekenbon. 

Ook Sven Schuurman uit groep 1 won een prijs, hij kreeg een mecano bouwsetje.  

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderboekenmarkt van afgelopen woensdag was druk bezocht. Wat leuk dat hier zoveel belangstelling voor was.  

Iedereen die een kraampje had of de boekenmarkt bezocht heeft, bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid.  

 

De Kinderboekenweek wordt vrijdag 11 oktober afgesloten met het uitreiken van de Gouden penselen voor de mooiste 

tekeningen en Gouden Griffels voor de mooiste verhalen of gedichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


