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Belangrijke data 
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  

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  

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  

 
Week 45  
Een beetje ‘rare’ week staat voor de deur, we zetten alle bijzondere dingen nog even op een rij in deze extra Hienwijzer:  

 

Volgende week zijn de kinderen op 2 dagen vrij:  

- Op dinsdag 5 november heeft het team de 3e studiedag over de Kanjertraining en zijn alle kinderen vrij.  

- Op woensdag 6 november doen de teamleden van De Hien mee aan de landelijke onderwijsstaking en worden er geen 

lessen gegeven.  

- Op donderdag 7 november is onze praktijkdag Kanjertraining en zijn de ouders/ verzorgers van de groepen ½, 4/5 en 7 van 

harte uitgenodigd een praktijkles bij te wonen 

- Op vrijdag 8 november nemen de kinderen van groep 2 afscheid van de kinderen van groep ½, zij zullen aansluiten bij groep 

3 en samen verder gaan als groep 2/3.  
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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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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.  

 
 
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. De leerkrachten zullen de kinderen stimuleren om verschillende fruit 

en groentesoorten te proberen die aangeboden worden vanuit school. 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 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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Week van de Pleegzorg: Van 30 oktober tot 6 november 
 
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk 

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch?  

Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Door uiteenlopende redenen. Voor deze 

kinderen zoeken pleegzorgorganisaties een plek in een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht 

kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld ook voor 

één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen 

vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen blijven bezoeken. Kun jij een plekje bieden? 

 

Wat doet een pleegouder? 

Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis waar ze 

(tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak 

met de ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de opvoeding 

weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en begeleiding van een pleegzorgbegeleider.  

 

Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg?  

Kijk dan eens op de websites van één van de pleegzorgorganisaties: 

- Entrea Lindenhout:   www.ikwilpleegouderworden.nl    

- SGJ Pleegzorg van Timon:   www.timon.nl/pleegouders  

- William Schrikker Pleegzorg:  www.williamschrikker.nl/Pleegouders  

 

Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn.  

 

 

 
Verkoop beeldschermen  
Wij verkopen de beeldschermen van onze oude 

computers.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in een beeldscherm, dan 

kunt u er komende week een kopen bij Nel Nobel of 

Colin van der Meer. We vragen er 10 euro per stuk 

voor.  

 

- Het zijn Philips LED beeldschermen.  

- 48 cm en 55 cm doorsnede.  

- Inclusief VGA-kabel en stroomkabel.  

 

 

 

 

 

http://www.ikwilpleegouderworden.nl/
http://www.timon.nl/pleegouders
http://www.williamschrikker.nl/Pleegouders
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