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

12 t/m 14 november Afname NIO voor een aantal 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 

21 november 19.30 – 20.30 uur: Info-avond schoolontwikkeling  

27 november  19.30 uur: Informatie de Overstap HPC  

27 november Kijkles gym voor de ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8  

28 november 18.00 – 18.30 uur: Schoen zetten op school voor groep 1 t/m 4 

29 november  Pietenochtend groep 1 t/m 4 

2 december  ‘Schatkamer’ open voor de surprises van groep 5 t/m 8  

4 december Sinterklaasviering  

5 december Studiedag – alle kinderen vrij  

18 december  Alle kinderen om 12.00 uur uit – ’s avonds kerstviering  

20 december  Alle kinderen om 12.00 uur – start Kerstvakantie  

 
Welkom!  
Mijn naam is Greetje Wolthuis. 

Ik ben getrouwd met Jeroen en samen met onze dochter van 1 jaar wonen we in Elst.  

Daar hebben we het goed naar ons zin.  

Vanaf volgende week dinsdag zal ik 2 dagen per week (di en wo) werkzaam zijn op de 

Hien als onderwijsassistente. De andere 2 dagen werk ik op de Prinses Beatrixschool in 

Renkum.  

Voordat ik de switch naar onderwijsassistente  maakte, was ik 15 jaar werkzaam als 

groepsleerkracht op de Airborneschool eveneens in Renkum.  

In mijn vrije tijd hou ik van reizen en fotografie. Ik ga er graag met mijn gezin of familie 

erop uit. Ik heb er zin in om op de Hien aan de slag te gaan.  

Wie weet spreken we elkaar eens in de wandelgangen.  

 



2 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #5 

  

 

Beste ouders en verzorgers,  

Mijn naam is Elles van Swinderen. Na mijn opleiding Facilitair Management 

heb ik de laatste 13 jaar als gemeenteambtenaar bij de afdeling burgerzaken 

gewerkt. Dit heb ik altijd met plezier gedaan. Toch heb ik de knoop 

doorgehakt en besloten om me om te scholen voor een baan in het 

onderwijs. Momenteel volg ik de opleiding tot onderwijsassistent.  

Ik vind het heel fijn dat ik bij De Hien stage mag komen lopen op maandag, 

dinsdag en vrijdag. Komende periode kunt u mij vinden bij de groepen in de 

onderbouw. Eerst nog in groep 1-2, vanaf volgende week in groep 2-3. Ik kijk 

ernaar uit om met de kinderen en het team samen te werken.  

Ik woon in Elst, samen met mijn partner en onze twee dochters. Onze oudste 

dochter gaat naar de derde klas in het voortgezet onderwijs en onze jongste 

dochter gaat naar groep 7. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop.  

Tot binnenkort!  

Elles van Swinderen 

 
Start schoolfruit  
Op woensdag 13 november starten wij met het verstrekken van schoolfruit. Gedurende 20 weken krijgen alle kinderen 2x per 

week fruit van school op woensdag en donderdag.  

Op deze 2 dagen hoeven de kinderen zelf geen tussendoortje mee te nemen (wel een lunch), alleen wat te drinken. Het fruit 

krijgen ze van school, hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders/verzorgers. Iedere ‘schoolfruitdag’ zullen de kinderen 

keuze hebben uit minimaal 2 verschillende soorten fruit. Komende week krijgen de kinderen appel, sinaasappel en meloen.  

De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om verschillende fruit en groentesoorten te proberen die aangeboden worden. 

Als kinderen toch zelf fruit of groente meenemen van thuis, dan mogen ze deze om 10 uur opeten. Wilt u elke week weten 

welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  

Wij zijn nog op zoek naar ouders die het schoolfruit willen klaarmaken voor onze 6 groepen, samen met onze conciërge Dries. 

Mocht u ’s ochtends direct om 8.30 uur na het wegbrengen van uw kind willen helpen met het klaar maken van het fruit, dan 

zouden we daar enorm geholpen mee zijn! Voor de eerste week hebben we nu nog niet genoeg hulp! 

U kunt zich opgeven (voor woensdag en/of donderdag) bij Evelien Buis –e.buis@dehien.nl of uw naam invullen voor de 

woensdag en/of donderdag op de inschrijflijsten bij de lokalen van groep 1/2 en groep 3.  

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Lezen 
Er zijn kinderen die last hebben van leesproblemen. Ze vinden lezen moeilijk en meestal ook niet leuk om te doen. Toch is het 

belangrijk om te oefenen met lezen. Uit vele onderzoeken is gebleken dat leesmotivatie de belangrijkste factor is om te leren 

lezen. Graag willen wij een aantal tips met u delen: 

1. Zorg dat uw kind succeservaring opdoet en geef u kind complimenten. Verbeter uw kind niet te snel wanneer een woord 

niet goed wordt gelezen. Help uw kind door aan te geven dat hij/zij de zin nog een keer kan lezen, soms hoort uw kind dan al 

wat er niet goed is gelezen. 

2. Lees een moeilijk woord samen. Help uw kind door het woord in stukjes te lezen. Wanneer u merkt dat uw kind een woord 

moeilijk vindt, kunt u vragen of u hem/haar mag helpen. Laat uw kind niet te lang vastlopen bij 1 woord. 

3. Er zijn ook ‘samenleesboeken'. Daarin zijn 2 leesniveaus verwerkt in 1 leesboek. Hierdoor zijn het vaak ook andere verhalen, 

dit kan motiverend zijn wanneer een kind moeite heeft met lezen. 

4. Kies een leesboek dat past bij de interesse van uw kind. Wanneer uw kind graag thuis stripboeken leest, dan is dat ook 

prima. Er zijn verschillende soorten boeken, kijk wat bij uw 

kind past. Luisterboeken kunnen ook motiveren om te lezen. 

5. Wees creatief. Zo kan lezen bijvoorbeeld ook geoefend 

worden in een kookboek. Laat uw kind helpen tijdens het 

koken of bakken van iets lekkers waarbij uw kind het recept 

moet lezen. Tijdens het boodschappen doen kan uw kind 

lezen wat er nodig is. Ook zijn er leesspelletjes te vinden op 

internet om op een andere manier te oefenen met lezen. 

 

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 t/m 8 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, 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   

 



4 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #5 

  

Inschrijven nieuwe leerlingen 
Wordt uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar? En wil hij of zij dit school 

graag nog starten bij ons in groep 1? 

Dan ontvangen wij de inschrijving graag zo snel mogelijk. Het nieuwe 

schooljaar lijkt nog heel ver weg.  

Eind november beginnen wij met het plannen maken voor het nieuwe 

schooljaar. We willen dan graag weten hoeveel nieuwe leerlingen we 

kunnen verwachten. Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij Evelien Buis 

of Nel Nobel.  

 

 

Protocol medicijngebruik 
Afgelopen maandag hebben we in de MR-vergadering gesproken over ons veiligheidsbeleid. Een onderdeel van dit 

beleidsstuk is een protocol ‘medicijngebruik en medische handelingen’ 

In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal 

medicijngebruikers toe. Het komt voor dat kinderen ook overdag, dus tijdens schooltijd, medicijnen in moeten nemen. Het is 

van belang goede afspraken te maken tussen ouders en/of verzorgers en school. Daarom heeft De Hien een medicijnbeleid 

opgesteld. Als er medicijnen moeten worden toegediend bij een kind onder schooltijd, dan vullen ouders het formulier 

medicijngebruik in. Dit formulier vindt u als bijlage bij deze Hienwijzer in het medicijnbeleid.  

Mocht uw kind medicatie innemen onder schooltijd, dan vragen we u om samen met de Leerkracht van uw kind voor een 

afspraak te zorgen om dit formulier in te vullen. Het formulier zal bewaard worden in ons digitale leerlingdossier Parnassys. In 

de klassenmap zal een papieren versie voor bijv. Invalleerkrachten zitten.  

 

Het kan van groot belang zijn dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar 

school gaat. In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen handelingen te verrichten die 

vallen onder medisch handelen. De school is niet verplicht om medische handelingen uit te voeren. Ouders kunnen het niet 

als een recht opeisen. De directie van De Hien staat achter medewerkers die deze verantwoordelijkheid op zich willen nemen 

en stelt hier voorwaarden aan. Deze voorwaarden zijn beschreven in het protocol medische handelingen. Ouders moeten voor 

dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming geven middels het formulier ‘verklaring toestemming tot het uitvoeren 

van medische handelingen’ in het protocol medische handelingen.  

 

Nieuwe doktersassistente GGD  
Aukje van Ekeren is lange tijd werkzaam geweest als doktersassistente op onze school. Aukje heeft haar werkzaamheden 

vanwege de pensioengerechtigde leeftijd beëindigd. Zij bedankt u voor het in haar gestelde vertrouwen. 

Aukje wordt per november opgevolgd door Denise van Beest.  

De contactgegevens van Denise zijn: dvanbeest@ggdgelderlandzuid.nl. De 

werkdagen van Denise zijn: maandag, dinsdag en donderdag.  Wij wensen 

haar veel succes en plezier met haar nieuwe werkzaamheden!  

 

 

 

 



5 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #5 

  

Praktijkdag Kanjertraining 
Donderdag 7 november heeft Adri Smits een praktijkdag verzorgd voor 

de groepen 1/2, 4/5 en 7. Ouders en verzorgers waren hierbij 

uitgenodigd; wat fijn dat we een heleboel ouders/verzorgers mochten 

verwelkomen! 

Adri heeft uitgelegd voor welk gedrag de petten staan en er werd 

geoefend en gesproken over welke pet bij wie wanneer zichtbaar is.  

Er werden Kanjeroefeningen gedaan zoals 1-2-3, doorgeven en 

verschillende kennismakingsspelletjes. Ook was er tijd voor serieuze 

gesprekken; wat kunnen de kinderen sommige situaties al goed 

verwoorden!  

Ook het ‘Pettenkwadrant’ werd uitgelegd en gedaan in groep 4/5 en 7. 

Kinderen geven via deze werkvorm vanuit vertrouwen feedback en 

inzicht in hun gedrag in de groep. Het waren 3 leerzame en inspirerende 

lessen. De komende periode gaan we hard aan de slag met de nieuw 

opgedane kennis en inzichten. Na de kerstvakantie zullen we opnieuw 

ouders/verzorgers uitnodigen voor een Kanjer-ouderles.  

 

 

 

 

Excursie Kasteel Hernen 
Volgende week gaan de groepen 4 t/m 8 op excursie naar kasteel Hernen 

in het kader van ons project Middeleeuwen.  

Op dinsdag gaan groep 7 en 8 en op donderdag gaan groep 4/5/6.  

Deze excursie vindt plaats onder schooltijd. Alle ouders/verzorgers die deze 

dag voor ons willen rijden; Alvast hartelijk bedankt!  

 

 

 

 

 

Wist u dat…. 
Het is goed om te weten dat er op onze school een contactpersoon is waar iedereen met problemen van welke aard dan ook 

naar toe kan gaan. Elke ouder, kind of leerkracht kan een beroep op haar doen als ze problemen hebben waar ze niet met 

iedereen openlijk over willen of durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. 

 

Onze Interne vertrouwenspersoon is Suzan Ruijs.  

Als u contact met haar wilt, dan kan dit via e-mail    s.ruijs@dehien.nl of kunt u haar aanspreken op onze school. 

 

mailto:s.ruijs@dehien.nl


6 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #5 

  

 


