Belangrijke data
12 december
20 december
22 december
8 januari
8 januari
11 januari
23 januari
29 januari
31 januari
5 februari
8 februari
9 februari
9 februari
9 februari

Staking - geen lessen deze dag
Kerstviering 16.30 – 19.15 uur (gewone schooltijd van 8.30 – 14.00 uur)
12.00 uur: start kerstvakantie – alle kinderen ’s middags vrij
25 december t/m 5 januari 2018: Kerstvakantie
1e lesdag na de kerstvakantie
Start thema constructies
Schoolarts Nicole van Wijk aanwezig
Open ochtend voor nieuwe leerlingen
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
MR vergadering
Studiedag – alle leerlingen vrij
Afsluiting thema constructies
Rapporten mee
Schoollunch met kinderen en 1 (groot)ouder/verzorger per kind
informatie volgt in de volgende Hienwijzer

Veiligheid schoolomgeving

Het weer wordt kouder en het regent vaker in deze herfstige periode. Dit maakt dat meer kinderen met de auto naar
school worden gebracht.
Wij willen u vragen om uw auto in de Wilhelminalaan niet te parkeren aan de stoepzijde aan de kant het plein (ook
niet als u staat te wachten om uw kind op te halen), maar om te parkeren in een parkeervak en lopend naar het hek
te komen.
Als kinderen moeten oversteken tussen geparkeerde auto’s door, maakt dit dat er geen goed zicht is om naderende
auto’s te zien aankomen. Daarnaast zien automobilisten de kinderen die achter een auto vandaan komen moeilijk of
te laat.
Samen zijn we verantwoordelijkheid voor een veilige situatie rondom de school voor onze kinderen. We rekenen op
uw medewerking!
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Staking Dinsdag 12 december
Zoals aangekondigd in een eerdere email en in de laatste Hienwijzer, zal het personeel van De Hien op dinsdag 12
december meedoen aan de nationale staking in het primair onderwijs. Dit betekent dat er deze dag geen lessen
worden gegeven en wij u vragen zelf opvang te regelen voor uw kind(eren). BSO SamSam is deze dag open en kan
kinderopvang voor uw kind verzorgen. U kunt hiervoor contact opnemen met Imelda van der Hart,
telefoonnummer 0344-645898.
Wij doen mee aan de onderwijsstaking, niet voor ons zelf, maar juist voor de (toekomstige) leerlingen van onze
school. Net voor de vorige staking lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de
werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er 'slechts' 10
miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het 'beloofde' bedrag van
500 miljoen, blijkt in werkelijk 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.
2021 is echt veel te laat. Tegen die tijd zal er een tekort zijn aan 5000 fte in het onderwijs. dat betekent dat er in 2021
115.000 kinderen zonder leerkracht zullen zitten. Het te kort aan leerkrachten is echter nu al merkbaar; Bij
afwezigheid van de vaste leerkracht wordt het steeds moeilijker om een invaller te vinden, ook bij ons op De Hien.
Soms lukt dit niet en moeten wij naar andere oplossingen zoeken zoals het verdelen van leerlingen over andere
groepen of ambulant personeel lesgevende taken over laten nemen. Dit zijn oplossingen die zeer werkdruk
verhogend zijn en onze onderwijskwaliteit niet ten goede komt.
De verenigde organisaties hebben ook aangekondigd dat er in 2018 estafettestakingen kunnen volgen zolang de
eisen nog steeds niet worden ingewilligd. In dat geval wordt iedere maand een dag in een andere regio gestaakt, net
zo lang totdat de eisen zijn ingewilligd.
Het bestuur en de schooldirecteuren van Stichting Trivium vinden de eisen van de leerkrachten gerechtvaardigd. We
onderschrijven de argumenten van té grote werkdruk en té grote achterstand op de laagste salarisschaal in het VO.
We begrijpen dat weer een dag staken voor u als ouder/verzorger ongemakken kan veroorzaken. De acties zijn zeker niet
bedoeld om u als ouder/verzorger in een lastig pakket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen.
Het is nu of nooit, we moeten doorpakken! We hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen!

Opbrengst actie Tekenfund
De Kerstactie ‘tekenfund’ heeft een mooi bedrag van € 476,40
opgeleverd!
Met o.a. dit bedrag en de opbrengst van de startactiviteit zal
er een nieuw speeltoestel voor het plein worden aangeschaft.
Gisteren hebben de kinderen de aangeschafte producten
meegenomen naar huis.
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Leerkrachtwisseling in groep 7 en 8
Per 1 januari 2018 zal juf Annemarie Sorensen niet meer werkzaam zijn bij ons op school als leerkracht van groep 7.
Zij heeft zelf besloten om te stoppen in het onderwijs. De afgelopen maanden heeft zij gemerkt dat het wonen in het
buitengebied van Dodewaard, met extra activiteiten in haar gezin en rondom haar huis, in combinatie met een
nieuwe baan, haar erg veel is. Wij zijn verrast over haar keuze, maar hebben begrip voor haar vertrek.
Naast het vertrek van juf Annemarie, zijn er nog een aantal veranderingen wat betreft de personele bezetting van de
groepen:
- Juf Ingrid krijgt per 1 januari studieverlof voor 1 dag per week. Dit betekent dat zij na de kerstvakantie 3 dagen per
week (i.p.v. 4 dagen per week) les geeft
bij ons op school.
- Juf Francien is aan het re-integreren.
Dit gaat zeer voorspoedig en vanaf week
3 zal zij zelfstandig, hele dagen lesgeven
in onze bovenbouwgroepen. We hopen
dat zij na de voorjaarsvakantie volledig
hersteld zal zijn en weer 3 dagen per
week als leerkracht inzetbaar zal zijn.
- Juf Scarlette zal na de voorjaarsvakantie
zwangerschapsverlof krijgen. Zij heeft
verlof tot de zomervakantie.
Dit betekent dat wij de komende weken
op zoek gaan naar een nieuwe
leerkracht, of nieuwe leerkrachten. Hoe
de bezetting van onze groepen 7 en 8 er
uit zal zien na de kerstvakantie, weten
we nu nog niet. We streven 2 criteria na
bij het opnieuw verdelen van de
leerkrachten over de groepen:
- Zoveel mogelijk continuïteit voor de
kinderen.
- Maximaal 2 vaste leerkrachten per
groep.
We hopen u vlak voor de kerstvakantie
te kunnen informeren over de bezetting
van onze groepen 7 en 8.
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Sinterklaasfeest

Wat was het een geslaagd feest,
Sinterklaas is op school geweest.
Samen met 2 pieten,
die hier en daar hun streken achterlieten.
Voor groep 1 tot en met 4 had hij een cadeautje bij zich,
grote zakken vol, ik denk wel een stuk of zestig!
Groep 5 tot en met 8 hadden mooie surprises gemaakt,
die mooie kunstwerken hebben ons echt wel geraakt.
Het was voor de Sintcommissie weer een hele organisatie,
maar wel met veel plezier waar we leuk op terug zie(n).
Ouders zijn vast blij dat die beste Sint weer vertrokken is,
en kijken we nu allemaal weer uit naar Kerstmis!
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Gezocht voor het thema constructies:
Vanaf januari zullen wij starten met het thema constructies. Voor het thema hebben wij verschillende soorten
materialen nodig. Wij willen u vragen om met ons mee te sparen.
Wat hebben we nodig:
- WC-rollen/keukenrollen
- Kranten
- Kurken
- Eierdozen
- Lego/Duplo/K'nex/Blokken (Mocht u dit nog thuis hebben en niet meer gebruiken, zouden wij het heel graag willen
hebben).
U kunt deze spullen inleveren bij juf Marinka of juf Neline.

Hiep Hiep Hoera!
10 december
15 december
15 december
22 december

Gyano Borgers
Kazem Al Khatib
Dirma Verwoert
Emy Hin

Schoolfruit week 50
Alle kinderen krijgen deze week: Wortel, pomelo en appel.
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7 jaar
12 jaar
11 jaar
7 jaar

Uitnodiging Kerstviering de Hien
woensdag 20 december 2017

Uw kind wordt om 16.30 op school verwacht.
Van 16.30 tot 17.30 uur:
Van 17.30-18.30 uur:

Kerstviering in de hal met alle groepen en teamleden.
Kerstdiner in de groepen.

Vanaf maandag 11 december hangt een diner-lijst in de groepen.
U kunt een gerechtje invullen op de lijst, gericht op voor-, hoofd- en nagerecht. Is het gerecht vol,
kies dan een ander gerecht. U hoeft maar maximaal 10 stuks van 1 gerecht te
maken, anders wordt het te veel.
Tussen 16.30 -17.30: Ouders kunnen hun gerechtje in de groepen klaarzetten,
ouders gaan daarna weer naar buiten.
Vanaf 18.30:
Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom om koffie/thee buiten te komen drinken, dit wordt aangeboden door
de OC.
De groepen gaan met de juffen en meesters naar buiten en zingen Kerstliederen rondom de Kerstboom.
Hierbij nodigen we graag alle ouders/verzorgers uit om met ons te zingen & samen
te vieren!
Om 19.00:
De Kerstviering is afgelopen en u kunt met uw kind nog even naar binnen om alle spullen weer mee naar huis te
nemen.
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