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                                             Hienwijzer 2 
 
Belangrijke data 
7 september Start thema “Mens en samenleving” 

10 september Sluiting inschrijving kennismakingsgesprekken 

14 en 15 

september 

Kennismakingsgesprekken 

17 september Hienwijzer 3 

 

 

Alle groepen zijn weer begonnen! 
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Nieuwe conciërge 

Per 24 augustus is onze conciërge Dries officieel met pensioen gegaan. Gelukkig blijft hij 

nog wel af en toe klusjes op school doen, dat vinden we erg fijn. Naast Dries hebben we nu 

een tweede conciërge. Zijn naam is John van Deelen en hieronder stelt hij zich voor… 

 
Hallo allemaal, 

Een mooie uitdaging, nieuw beroep als conciërge op basisschool 

De Hien in Dodewaard. Ik zal mij even voorstellen in een korte 

samenvatting. Nu via deze weg, maar in de toekomst leert u mij 

wel kennen in het echt. Mijn naam is John van Deelen, nu nog 

woonachtig in het dorpje Wamel, maar we gaan binnenkort 

verhuizen naar Tiel. Ik ben 55 jaar, getrouwd met Rianne en 

samen hebben we 3 zoons. Dennis 31 jaar, Sander 29 jaar en 

Rudie 23 jaar. Ook heb ik een kleindochtertje van 1 jaar, Lilliana. 

We hebben een herdershond, Lola, van bijna 2 jaar en een dwerg 

papagaai genaamd Onyx. Mijn hobby is verzamelen. Ik verzamel 

muziek van allerlei artiesten en emaillen borden van bekende 

merken, zoals Coca-Cola en Shell. Voor mijn hobby ga ik veel 

naar rommelmarkten. Hopelijk tot snel!  

 

 

Kennismakingsgesprekken 

Op 14 en 15 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. Als uitzondering op de 

richtlijnen kiezen wij ervoor om deze gesprekken live op school te voeren. Alle teamleden vinden 

het prettig met u live het schooljaar op te starten. Mocht u in een risicogroep vallen en niet naar 

school willen komen voor het gesprek, kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Dan zal het gesprek 

online plaatsvinden. 

U snapt dat voor het veilig verlopen van de gesprekken een aantal duidelijke regels en afspraken 

nodig zijn. Hieronder onze richtlijnen: 

• Er komt 1 ouder per gesprek. 

• We plannen 5 min tussen de gesprekken, zodat ouders elkaar niet kruisen. 

• Na ieder gesprek wordt de tafel schoongemaakt. 

• Er is minimaal 2 meter afstand tussen de leerkracht en ouder tijdens het gesprek. 

• Het gesprek duurt 10 minuten, er is geen tijd voor uitloop. De leerkrachten zullen met een 

wekker werken mocht dit nodig zijn. 

• Ouders wachten buiten op het plein. Op het moment dat het gesprek begint gaat de ouder 

naar binnen. 

• Ouders onderling houden 1,5m afstand, mocht je iemand tegenkomen.  

• Alle ouders komen binnen via de hoofdingang. De andere deuren gebruiken we als uitgang. 

Zo ontstaat er eenrichtingsverkeer. Uitgang bij groep 1/2 voor groep 1/2. Uitgang met het 

kleine gangetje voor groep 2/3 en 4/5. Uitgang bij de bovenbouw voor groep 6/7 en 7/8.  

• Na het gesprek verlaat u meteen het plein en gaat u naar huis. 
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Wij gaan ervan uit, dat als u naar school komt. U geen verkoudheids- of corona 

gerelateerde klachten heeft. Mocht hier toch sprake van zijn, vragen wij u niet naar school 

te komen en het gesprek op een ander moment te voeren. 

 

De gesprekken zullen weer ingepland worden via schoolgesprek. Hiervoor heeft u vandaag 

een link ontvangen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan 10 minuten, hoort u dit van de 

leerkracht er wordt er een aparte afspraak gemaakt.  

 

 

Denkt u nog aan… Het inleveren van de privacy briefjes… 

 

 

Kamp groep 8 

Vandaag is groep 8 terug gekomen van een ontzettend fijn kamp! Na 

de lange fietstocht dinsdag hebben alle kinderen en leerkrachten 

kunnen genieten van gezellige spellen, 

zwemmen, bosspellen en een warm 

kampvuur. Iedereen was moe, maar 

voldaan.  

 

 

 

 

 

Ouderactiviteiten 

De komende tijd zullen we u per activiteit op de hoogte stellen van onze aanpak omtrent corona. 

Soms kiezen we ervoor om met een gedegen plan en de nodige maatregelen toch ouders in de 

school te laten. Hierbij stellen we het belang van de kinderen en het onderwijs voorop.  

We vragen u om hier rekening mee te houden en alleen met de gestelde afspraken of op afspraak 

de school in te komen.  

In de maand oktober staat de Kinderboekenweek gepland. Hierover wordt u in de volgende 

nieuwsbrief geïnformeerd. 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Komende week krijgt u een link voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De OR 

heeft het bedrag voor dit jaar vastgesteld op €21,50 per kind en bij een start na 31-12-

2020 op €10,75 per kind. 

Deze bijdrage is vrijwillig, u staat dus vrij om het bedrag over te maken. Wij zijn echter wel 

heel blij met uw bijdrage en kunnen daarvoor verrijkend materiaal kopen, op uitjes met de 

kinderen en alle feesten en partijen bekostigen zoals kerst, Pasen en Sinterklaas.   

    


