Belangrijke data
27 april
30 april t/m 11 mei
14 mei
15 mei/17 mei
21 mei
22 t/m 25 mei
24 mei/28 mei
30 mei
31 mei
8 juni
13 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni

Koningsdag – alle kinderen vrij
Meivakantie – alle kinderen vrij
1e dag na de meivakantie – start thema Gouden Eeuw
Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007
2e Pinksterdag – alle kinderen vrij
Avondvierdaagse
Aukje van Ekeren (GGD) aanwezig: Screening leerlingen uit geboortejaar 2012 en 2007
Estafettestaking – geen lessen voor alle kinderen
Sportdag Nederbetuwe gr 5 t/m 8 – sportpark de Leede te Kesteren
Schoolreisje gr 1 t/m 7 - groep 8 vrij
Straatspeeldag
19.00 uur MR-vergadering
Uitje fruitpark groep 2/3
Studiedag – alle kinderen vrij
Uitje fruitpark groep 1/2
Rapporten mee

Project Gouden Eeuw
Na de meivakantie starten we met het thema 'Gouden Eeuw'. We willen
met alle kinderen van de school een eigen 'Nachtwacht' maken. Daarvoor
hebben we behangrollen nodig van minimaal 1,5 meter lang. Als u nog
behangrollen heeft die wij mogen gebruiken voor ons project...Dan kunt u
ze inleveren bij Neline, Krijn of Marinka.
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Opgericht: Dodewaard achttien september negentienhonderd zesendertig

Aan de leerlingen van cb De Hien

Koningsdag 2018
Zoals jullie gewend zijn, zal het ook dit jaar op koningsdag weer gezellig zijn op het dorpsplein in Dodewaard.
’s Morgens om 10.00 zingen we met z’n allen
liedjes voor de koning bij de aubade.
Om 9.45 zal het muziekkorps jullie ophalen bij
school, waarna jullie in optocht naar het
dorpsplein zullen lopen.
Vanaf 13.30 is er net als andere jaren een
buikschuifbaan, springen op verschillende
springkussens, spelen in de zandbak, kop van jut
en is er een echte klimwand waar je met hulp
van een professionele begeleider in kan
klimmen.
Maar natuurlijk is er ook een rommelmarkt voor
jullie! Heb je spullen die je zou willen verkopen?
Zorg dan dat je om 13.30 op het dorpsplein
bent, waar de mensen van de Oranjevereniging
zorgen dat je een mooi plekje krijgt.
Kom gezellig met je familie en vriendjes naar het
dorpsplein, tot dan!

Het bestuur van de Oranjevereniging.

2

Hienwijzer schooljaar 2017 - 2018 Editie #16

Staking woensdag 30 mei
Estafettestaking op woensdag 30 mei, ook wij doen mee!
Zolang de politiek het basisonderwijs niet ruimer tegemoet komt in haar salaris-eisen en ook geen steviger maatregelen
neemt om het lerarentekort te bestrijden, worden er door de gezamenlijke onderwijsorganisaties estafettestakingen
georganiseerd. Doel hiervan is dat er in de politiek aandacht blijft voor de problemen in het basisonderwijs. Na Friesland,
Groningen en Drenthe (14 februari), Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (14 maart) de Zuidelijke provincies (13 april) zijn
op 30 mei de scholen uit de provincies Overijssel en Gelderland aan de beurt om hun werkzaamheden neer te leggen.
Waarom staken we? Dat willen wij u graag uitleggen. We willen u betrekken bij de argumenten voor ons ongenoegen richting
politiek Den Haag, om op uw steun te blijven rekenen.
U kent de niet-weerlegbare feiten waarschijnlijk wel, maar ik noem deze hier nog eens: Over 3 jaar (2021) zullen er 5.000
fulltime leraren tekort zijn in het primair onderwijs. Dat betekent dat er dan zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder
bevoegde leraar zitten en als er niets verandert hebben in 2015 230.000 leerlingen geen juf of meester! Het lerarentekort
was afgelopen tijd al in het land te voelen, doordat er gedurende de lange griepperiode honderden klassen naar huis
gestuurd moesten worden. Dit weten we omdat scholen hun vervangingsprobleem nu digitaal melden bij PO in actie.
Dit probleem van het lerarentekort mag niet worden gebagatelliseerd met onzinnige uitspraken als ‘laat al die parttimers
maar een dag meer werken, dan is een deel van het probleem opgelost’. De meeste leerkrachten willen helemaal niet meer
werken en daar hebben zij goede redenen voor.
PO in actie, waar zo’n 45.000 leerkrachten bij zijn aangesloten, heeft in 2017 het initiatief genomen voor een manifest. In dit
manifest wordt uitgelegd waarom het noodzakelijk is dat het kabinet extra investeert in het primair onderwijs. Alle
werkgevers- en werknemersorganisaties hebben dit manifest -uniek!- eendrachtig onderschreven. De partijen laten zien dat
er minimaal 500 miljoen euro nodig is voor werkdrukverlaging en 900 miljoen euro voor salarisverhoging. Het kabinet heeft
(onder voorwaarden) 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van
werkdruk. Dit is een goed begin, maar beslist onvoldoende om het lerarentekort te voorkomen.
Een hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en
een onaantrekkelijk perspectief voor toekomstige leerkrachten. Ik zeg erbij dat op onze school het verzuim gelukkig nog
relatief laag is en daar zijn we trots op! Chapeau voor mijn teamleden!
De salarisverhoging is dus niet enkel bedoeld voor meer geld voor de leerkrachten, maar zeker ook om meer mensen te
interesseren voor het mooie beroep van leerkracht basisonderwijs.
En het geld voor bestrijding van de werkdruk moet er vooral voor gaan zorgen dat mensen niet vroegtijdig het onderwijs
moeten verlaten vanwege ziekte, uitval of andere carrièrekansen.
Op De Hien ondersteunen wij de acties van het PO front. Ook wij krijgen steeds vaker te maken met het lerarentekort door
het moeilijk en regelmatig zelfs niet kunnen krijgen van een vervanger voor een afwezige leerkracht. Op 30 mei zullen wij dan
ook ons werk neerleggen en de school sluiten. We begrijpen dat u last zult hebben van deze staking, maar hopen dat u de
staking samen met ons ondersteunt.
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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.
Namens het team van De Hien,
Evelien Buis – schoolleider cb De Hien

Welkom!

Na de meivakantie start Jochem Bil bij ons op school in groep 3 en
Lev Chesak begint bij ons in groep 5.
In groep 1 start na de meivakantie Laura van Blijderveen.
Van harte welkom op De Hien!
We wensen jullie heel veel plezier en succes!

Dodenherdenking 4 mei

Op vrijdagavond 4 mei vindt de herdenkingsbijeenkomst in Dodewaard plaats. Namens het 4 mei comité Dodewaard vindt u
het programma voor deze avond als bijlage bij de Hienwijzer.

Hiep Hiep Hoera!
28 april
30 april
4 mei
7 mei
9 mei
10 mei
16 mei
18 mei
18 mei
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Tom Richardson
Manique van de Kolk
Melissa Holleman
Emma Pras
Dylan Klos
Dinand Derksen
Duciano van de Ploeg
Sam Jansen
Daan van der Louw
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12 jaar
6 jaar
10 jaar
10 jaar
5 jaar
11 jaar
10 jaar
6 jaar
8 jaar

Speeltoestel en actie Rabobank
Bij het fonds van de Rabobank 'een aandeel in de Betuwe' heeft
onze school een aanvraag ingediend voor een bijdrage om ons
schoolplein van een nieuw speeltoestel te voorzien.
Bent u lid van Rabobank West Betuwe?
Geef ons uw stem tot 30 april 2018 op:
https://www.rabowestbetuweleden.nl/fondsen/een-aandeel-debetuwe/deelnemende-verenigingenstichtingen/
Rabobank-leden krijgen per e-mail een persoonlijke uitnodiging om
hun stem uit te brengen.
De categorie waarin onze school mee doet is: ‘Maatschappelijk’.
Hoe meer stemmen een project ontvangt, des te hoger de bijdrage
voor ons nieuwe (onderstaand) speeltoestel wordt wat we graag
half juni op ons plein willen laten plaatsen.
Alvast heel hartelijk bedankt namens alle kinderen van De Hien!
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