
1 Hienwijzer schooljaar 2019 – 2020    Editie #10 

  

Belangrijke data 
4 & 5 februari  Adviesgesprekken groep 8  

7 februari  Warme truiendag  

14 februari  Afsluiting thema Klimaat  

14 februari  Rapporten mee  

17 t/m 21 februari Themaweek gezonde school  

17 februari Oudergesprekken groep 1 t/m 7  

18 februari Excursie groep 1 t/m 4 Kleinfruitbedrijf  

18 t/m 21 februari Kookworkshops groep 5 t/m 8   

20 februari  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

  

 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

  

2 t/m 6 maart Week van de Lentekriebels  

2 t/m 6 maart Aanmeldingsweek voortgezet onderwijs  

6 maart Luizencontrole  

 

Dag allemaal!   
En dan opeens zijn mijn laatste weken op De Hien voorbij…  

Met vertrouwen en veel plezier heb ik ruim 3,5 schooljaren op De Hien gewerkt. Enorm trots ben ik op alles wat er is bereikt 

en met zoveel mensen samen die hier aan hebben bijgedragen.  

Wat fijn, dat mijn collega Hans van Holland de komende periode regelmatig aanwezig is op 

De Hien. Totdat de nieuwe schoolleider zal starten, is hij waarnemend directeur.   

Heel hartelijk dank voor de samenwerking. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar 

ons doel was hetzelfde: Kwalitatief goed onderwijs in een veilige schoolomgeving. Dat is 

wat mij elke dag dreef om mijn werk zo goed mogelijk te doen.  

Ik heb vertrouwen dat het goed gaat met deze school; Een krachtig onderwijsteam, 

betrokken ouders en fijne partners in de schoolomgeving om mee samen te werken.  

Heel hartelijk dank voor de fijne momenten, gesprekken, uw hulp, feedback en het 

vertrouwen.  

Het allerbeste gewenst voor de toekomst voor u en uw kinderen,  

Hartelijke groet,  Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  
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Voorstellen – Hans van Holland 
 
Beste kinderen en ouders van De Hien, 

 

Dat was even schrikken in de groepsapp van de directeuren 

van Stichting Trivium. Evelien gaat ons verlaten… Dat is niet 

alleen een gemis voor jullie school, maar ook voor onze 

stichting. Vanaf deze plek wens ik Evelien heel veel succes 

en plezier toe met haar nieuwe functie!  

 

Om de periode tot de nieuwe directeur op te vangen heeft 

de directeur-bestuurder van Trivium mij, Hans van Holland, 

gevraagd om het team bij de dagelijkse gang van zaken op 

De Hien te helpen. Gedurende deze periode zal ik mijn tijd 

verdelen tussen mijn werkzaamheden op basisschool De 

Bijenkorf in Wageningen en De Hien. Op welke dagen ik op 

De Hien zal zijn, laat ik u nog weten. Als ‘waarnemend 

directeur’ zal ik vast niet op alle vragen een antwoord 

hebben. Maar loop gerust bij mij binnen. Met de hulp en 

kennis van juf Anouk en de rest van het team, zullen we 

vast een antwoord vinden.  

 

Maar wie is dan die man waarbij u binnenloopt of die u in de school ziet lopen? Twee dingen weet u inmiddels: mijn naam 

(Hans van Holland) en mijn andere werk (directeur van een andere Triviumschool). In mijn vrije tijd speel ik bastuba in een 

harmonieorkest in Bennekom en fiets ik op een racefiets of mountainbike. Daarmee zijn niet de meeste gestelde 

kindervragen beantwoord wanneer je nieuw op een school bent. Kinderen vragen vaak twee dingen: je leeftijd en je 

burgerlijke staat. Zullen we deze gezonde nieuwsgierigheid van de kinderen dan nog maar even in tact laten? U hoort 

binnenkort vast van uw kind(eren) wel de antwoorden op deze prangende vragen.   

 

Met vriendelijke groet en graat tot ziens op De Hien,  

Hans van Holland – directie@dehien.nl  

 
Verkeer  
Graag willen we allemaal dat onze kinderen veilig naar school kunnen gaan.  

Hier kunnen we alleen maar met elkaar voor zorgen!  

In de bebouwde kom van Dodewaard mag je maar 30 km per uur rijden, en rondom de 

schoolomgeving tijdens het brengen en ophalen het liefst stapvoets. We zien dat het soms 

net wat harder gaat of dat fietsende kinderen worden ingehaald in een bocht. We willen u 

vragen hier op te letten als u uw kinderen met de auto naar school brengt.  

Alvast bedankt namens de kinderen van De Hien!  

 

 

mailto:directie@dehien.nl
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Themaweek ‘gezonde school’ 
 
Kookworkshops groep 5 t/m 8 

In de themaweek ‘gezonde school’ van 17 t/m 21 februari gaan de kinderen uit groep 5 t/m 8 naar het Lingecollege te Tiel 

voor een kookworkshop.  

De kinderen gaan samen met leerlingen van het Lingecollege een warme maaltijd koken. Rond half 1 zal deze maaltijd 

gezellig met elkaar genuttigd worden.  

 

De verdeling van de groepen over de dagen is als volgt:  

Dinsdag 18 februari:    groep 5   

woensdag 19 februari:  groep 7  

donderdag 20 februari:  groep 8  

vrijdag 21 februari:  groep 6  

 

Tussen 10.15 en 10.30 uur zal er vertrokken worden vanaf school. De workshop start om 11 uur en is rond 13.00 uur 

afgelopen. Voor het vervoer naar het Lingecollege hebben we uw hulp nodig. Via de klassenouder kunt u zich opgeven als u 

wilt rijden. Tijdens de workshop mag u bij de groep blijven en helpen waar nodig, dit hoeft niet, de keuze is aan u.  

 

Nog een aantal praktische zaken die belangrijk zijn voor de kinderen voor de dag zelf:  

 Dichte schoenen. 

 Lange broek. 

 Haar langer als de schouders in een staart of vlecht. 

 Geen sieraden. 

 

Excursie kleinfruitboerderij groep 1 t/m 4 

Groep 1 t/m 4 gaat in de themaweek ‘gezonde school’ op excursie naar een kleinfruitboerderij in Dodewaard.  

Dit zal zijn op dinsdag 18 februari. Tijdens deze excursie gaan de kinderen opdrachten doen en krijgen ze een proeverij.  

Ook voor deze excursies is uw hulp nodig. De klassenouders zullen de vraag uitzetten voor het rijden naar de 

kleinfruitboerderij.  

De duur van de excursie is voor groep 1 een uurtje, voor de groepen 2/3 en 4 is dit 1,5 uur.  

 

De planning voor deze dag is als volgt:  

   

  8.45 uur:  Ontvangst leerlingen van groep 1  

10.00 uur:  Ontvangst leerlingen van groep 2/3  

12.15 uur:  Onvangst leerlingen van groep 4  

 

 

 

De schoollunch op vrijdag 21 februari, zoals vermeldt in de ouderkalender, gaat NIET door deze week.  
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Onderwijsstaking 30 en 31 januari  

 

 

Wij hadden u gevraagd de online petitie te onderteken.  

Heeft u dit gedaan? Zo nee, dan kan dit nog via onderstaande link:  

 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs staat 
zwaar onder druk. En dat heeft grote gevolgen 
voor de ontwikkeling van onze kinderen en 
daarmee voor de hele Nederlandse samenleving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
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Warme truiendag  
 

Op vrijdag 7 februari is het ‘warme truiendag’.  

Op deze dag zullen we de verwarming op school 

een paar graden naar beneden draaien. Wilt u 

uw kind deze dag een lekkere, dikke warme trui 

aan laten trekken?  

 
 
 
Inschrijven oudergesprekken 
Aan het begin van deze week heeft u een email ontvangen met daarin een uitnodiging en link om u in te schrijven voor de 

oudergesprekken op 17 en 20 februari. Fijn als u dit al gedaan heeft.  

 

Mocht het nog niet gelukt zijn, wilt u zich dan zo snel mogelijk inschrijven voor de gesprekken?  

Dit kan via deze link:  https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=952 

 

Inschrijven kan tot 10 februari.  

We hopen alle ouder(s)/verzorger(s) te ontmoeten op 17 en 20 februari.  

 

 

Herhaalde oproep: Nieuw lid voor onze MR  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons MR (medezeggenschapsraad) willen komen versterken. 

 

Als MR lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en gang van zaken op school. 

De MR voert overleggen met de directie van de school, krijgt inzage in beleidsplannen en kan hierover meepraten en 

meebeslissen. 

Ook heeft de MR instemmingsrecht over aanpassingen in schoolreglement en schoolprotocollen.  

 

Bent u een betrokken ouder die tijd vrij wil maken om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen? Heeft u een 

open en positief kritische houding? wilt u meer betrokkenheid bij de 

school?  

Dan is de MR iets voor u. 

 

Is uw interesse gewekt, stuur dan voor 21 februari een mail naar. 

n.blankestein@dehien.nl 

OP 21 februari sluit de aanmelding voor onze MR. Bij meerdere 

kandidaten zal er een verkiezing worden gehouden.  

 

 

 

 

https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=952
mailto:n.blankestein@dehien.nl
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Kanjertraining  
In de groepen besteden we dagelijks aandacht aan de Kanjertraining. Alle leerkrachten hebben een klapper met leuke 

spellen en energizers op hun bureau staan.  

Deze spellen hebben aandacht voor thema’s als: kennismaken, samenwerken, vertrouwen en bewegen & concentratie. U 

kunt deze spellen ook heel goed thuis spelen. Vraag eens aan uw kind welk spel er gespeeld is of probeer eens onderstaand 

spel.  


