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Belangrijke data 
13 januari Start thema Klimaat  

13 januari  Start afnames Citotoetsen groep 2 t/m 8 

15 januari 19.00 uur: MR vergadering  

28 januari 19.30 uur: Interactieve informatie avond HPC voor ouders en leerlingen  

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  

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  

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Het is nog niet het einde van de week, maar toch ontvangt u een (extra) 

Hienwijzer.  

Het nieuwe jaar zijn we goed gestart waarin direct weer veel staat te 

gebeuren zoals de start van ons thema ‘Klimaat’ en het maken van de Cito 

toetsen. We willen u informeren over onze plannen voor donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari, de dagen waarop de bonden het onderwijspersoneel 

oproept om te staken.  

 

Namens het team wens ik u samen met uw kinderen een goed en gezond 

2020!  

Evelien Buis – schoolleider cb De Hien  
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Thema klimaat 
 
Inzameling flessen 

Tijdens het thema zullen wij een flessen inzamelingsactie houden. Van dinsdag 

14 januari tot vrijdag 24 januari kunnen de lege flessen ingeleverd worden in de 

hal. Mocht u nog lege kratten hebben dan kunt u deze inleveren in het kamertje 

van Dries. Het maakt niet uit bij welke winkel de flessen ingeleverd moeten 

worden. Het geld wat wij hiermee ophalen zal besteed worden aan een 

excursie voor wereldoriëntatie. Spaart u met ons mee?  

 

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?  

 
Bidons  
Van de gemeente NederBetuwe hebben alle kinderen afgelopen maandag tijdens de opening van het project ‘Klimaat’ een 

navulbare (water)fles ontvangen. De komende vijf weken, de weken dat we themalessen geven over ‘Klimaat’, willen we u 

vragen om uw kind deze bidon/(water)fles gevuld mee naar school te geven. We laten de keuze aan u wat u qua drankje in 

de fles doet, maar geen koolzuurhoudende drank. Water heeft onze voorkeur, dit is voor de kinderen ook makkelijk bij te 

vullen.  

Voor de kerstvakantie hebben we 1 week lang de drinkpakjes ingezameld. Deze opbrengst is gewogen. We halen in één van 

de komende weken opnieuw alle drinkpakjes op en vergelijken de hoeveelheid afval dan met de week voor de kerstvakantie. 

We hopen dat de hoeveelheid afval nu een stuk minder zal zijn.  

We rekenen op uw medewerking!  
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Onderwijsstaking 30 en 31 januari  
De nieuwe cao van eind vorig jaar voor het onderwijspersoneel zorgt ervoor 

dat er meer geld terechtkomt bij de medewerkers en dat er stappen gemaakt 

kunnen worden wat betreft onderwijsondersteunend personeel, directies en 

individuele professionalisering. 

Toch roepen de bonden opnieuw een staking uit om:   

- De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te dichten.  

- Aandacht te vragen voor het ernstige lerarentekort. De werkdruk is hoog, dit 

gaat ook ten koste van de onderwijskwaliteit. 

- Structurele extra investeringen in onderwijs te realiseren.  

Met de teamleden van De Hien hebben we twee keer gesproken of we 

opnieuw willen gaan staken. Het was een goede discussie, waarin de zorg voor 

ons onderwijs de boventoon voerde.  

Dit schooljaar hebben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen. Maar deze maatregel ligt op de loer. Invallers zijn er 

nauwelijks, onze invalpool is bijna leeg.  

 

Nu opnieuw een korte staking van 2 dagen vinden wij niet zinvol. Wij vinden het een korte interventie waarbij we ons 

afvragen of het effect hiervan voldoende van zijn.  

Wat ons team wil is: Wel onderwijs; Goed kwalitatief onderwijs. 

De stakingsbereidheid is hoog, maar we staken pas weer als er een forse staking wordt uitgeroepen door de bonden.  

We staken niet op 30 en 31 januari, maar laten de lessen gewoon doorgaan.  

 

We willen aan onze MR, OC en alle ouders vragen om actie te voeren voor goed onderwijs voor onze kinderen. Tot nu toe 

hebben ouders weinig gemerkt van het tekort aan leerkrachten. We hebben het dit schooljaar steeds weer (creatief) weten 

op te lossen.  

Het is onvoldoende zichtbaar voor ouders hoeveel tijd, energie en extra inzet dit van mensen kost.  

De nood is hoog, enkele scholen in de regio hebben hun formatie niet compleet voor na de kerstvakantie.  

 

Wij laten de lessen gewoon doorgaan op deze twee dagen zodat er 

geen opvang gezocht hoeft te worden voor 135 kinderen.  

 

We willen jullie als ouders/verzorgers dringend en vragen om actie te 

voeren.   

 

Zodat de teamleden zich kunnen focussen op het geven van de lessen 

en het kunnen afronden van de Cito-afnames.   

We zoeken de publiciteit om ons standpunt te delen; bij de lokale- en 

social media. De onderwijsstaking van 30 en 31 januari ondersteunt ons 

team van harte!  
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Wat u kunt doen om actie te voeren en de onderwijsstaking te ondersteunen: 

- Code Rood! Stuur uw kind(eren) in rode shirts/truien deze 2 dagen naar school.  

- De online petitie ondertekenen.   

- Een brief sturen naar de minister namens alle ouders/verzorgers.  

- Wilt u op deze 2 dagen een gastles geven over uw eigen beroep, interesse of hobby?  

Dan kunt u dit afspreken met de leerkracht van uw eigen kind.  

 

 

We hopen dat er ouders zijn die het voortouw willen nemen in bijvoorbeeld het organiseren van:  

-Het maken van een stakingslied wat we kunnen zingen met de kinderen.  

- Zichtbaarheid geven aan de staking door posters, vlaggetjes, etc.  

- Andere, overige, creatieve ideeën….  

 

Mocht u initiatief willen nemen, de voortrekken willen zijn of ideeën hebben voor deze 2 dagen, dan vragen we u actie te 

ondernemen. Mocht er overleg nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met Martine Banning (m.banning@dehien.nl) of 

Evelien Buis (e.buis@dehien.nl).  

 

Ons team kiest er bewust voor om deze twee dagen hun tijd en energie te steken in het geven van onderwijs en de focus 

hierop te hebben. Wij zijn van mening dat een staking van twee dagen enigszins kan bijdragen aan structurele verbeteringen 

in het onderwijs, maar dat er een langere staking met harde eisen nodig is om het onderwijs voor onze kinderen in de 

toekomst te kunnen waarborgen!  

 

 

EHBO- lessen  
De kinderen van groep 7 en groep 8 hebben zich in kunnen schrijven voor de 

EHBO lessen die na school aangeboden worden. In totaal krijgen de kinderen 16 

lessen, waarvan de eerste is gestart op donderdag 9 januari. De kinderen leren 

wat ze moeten doen als zij eerste hulp moeten verlenen, denk hierbij aan 

verbinden, stabiele zijligging en het verder regelen van hulp. Aan het eind van 

de EHBO lessen zullen de kinderen een examen krijgen. 

De lessen worden gegeven door vrijwilligers van de EHBO Vereniging 

Dodewaard. 
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