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                                             Hienwijzer 3 
 
Belangrijke data 
23 september Start kinderpostzegels 

28 september 1e MR vergadering 

29 september Studiedag; alle kinderen vrij 

1 oktober Hienwijzer 4 

 

Corona aanpak 

We kunnen niet ontkennen dat corona ons nog steeds in zijn greep heeft. Met het griepseizoen op 

de loer hebben wij met elkaar nagedacht over een plan van aanpak bij uitval van leerkrachten of 

kinderen die langer niet naar school mogen. Hieronder leest u de belangrijkste punten. 

Leerkracht ziek  

- Als de leerkracht van uw kind ziek is en dus niet kan werken, proberen wij dit op de vangen 

door een invalkracht te zoeken. Mocht dit niet lukken, verdelen wij de kinderen over de 

andere groepen voor maximaal 1 dag. Vanaf de tweede dag zonder inval zijn wij helaas 

genoodzaakt de groep naar huis te sturen voor het behoud van de andere leerkrachten en 

groepen. 

- Bij verdelen of naar huis sturen van een klas proberen wij de last te verdelen. Dit betekent 

dat we ons best doen om een klas maar 1 dag hiermee te belasten. De volgende dag 

vragen we dan een andere klas thuis te blijven of te verdelen.  

- Gezien het totaal aantal groepen in de school is het haalbaar om per dag 1 groep te 

verdelen. Als er meerdere leerkrachten ziek zijn, kunnen we dus maar 1 groep verdelen. We 

vragen dan een andere groep thuis te blijven. 

- Wij hebben als school altijd de plicht om uw kind op te vangen, mocht het thuis blijven echt 

niet te organiseren zijn.  

 

Leerkracht in quarantaine 

- Als de leerkracht thuis moet blijven, omdat een gezinslid corona heeft, zal de leerkracht 

vanaf de 2e dag vanuit huis les geven. (De leerkracht wordt de eerste dag ziek gemeld en 

dan geldt het geen hierboven beschreven is.) 

- Alle kinderen uit die klas blijven ook thuis en volgen digitaal de les door in te loggen in 

Zulu en Classroom. (hierover volgt volgende week een instructiefilmpje) 
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- Voor kinderen die echt niet thuis kunnen zijn, hebben wij de plicht opvang te bieden en kan 

het kind op school de digitale les volgen.  

- Voor de kleuters zal er een alternatief programma gemaakt worden met werkjes en 

spelideeën, aangevuld met digitale oefeningen. 

 

Leerling langdurig verkouden/ziek of in quarantaine.  

- Als een leerling 3 dagen of langer niet op school kan zijn vanwege verkoudheid, ziekte of 

quarantaine. Kan u als ouder vragen om huiswerk. We laten deze vraag bij u liggen, omdat 

u in kunt schatten of uw kind fit genoeg is om thuis te werken. U mailt de leerkracht en 

hij/zij zorgt voor taken die uw kind thuis kan doen.  

- De kinderen kunnen niet inloggen om de lessen op school direct te volgen omdat dit met 

de huidige digitale middelen niet mogelijk is om te realiseren.  

Wij snappen dat we hiermee wederom een beroep doen op uw flexibiliteit en inzet. We hopen dat 

bovenstaande ons zoveel mogelijk bespaard blijft, maar vinden het fijn vooraf duidelijke 

verwachtingen te scheppen.  

 

Warme kleding 

Gezien het herfst wordt en wij op school natuurlijk ventileren door ramen en deuren open te 

zetten, willen we u vragen uw kind warm aan te kleden. Wellicht met een vest dat aan of uit kan. Zo 

voorkomen we dat kinderen het koud hebben onder schooltijd.  

 

Gezonde school 

Op de Hien vinden we het belangrijk dat kinderen gezond leven. Hierbij hoort een gezond 

voedingspatroon en beweging. Daarom brengen we graag weer even de gezonde pauzehap en 

lunch onder de aandacht. Geeft u uw kind ook groente/fruit, gezond beleg en water mee naar 

school? Voor het hele beleid rondom de gezonde school verwijs ik u naar onze website, naar het 

stuk “voedingsbeleid”.  

 

Hulpouders 

Gedurende het schooljaar organiseren we activiteiten die passen binnen een gezonde levensstijl. 

Hiervoor hebben we een gezonde school commissie. 2 leerkrachten en 2 ouders denken na over de 

uitvoering van activiteiten. Op dit moment zoeken we een ouder die het leuk vindt onze commissie 

te versterken. Heeft u hier interesse in, dan kunt u mailen naar directie@dehien.nl  

 

Kinderpostzegels 

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten basisscholieren van groep 

7/8 zich in om kinderen te helpen aan een veilig thuis. Want wist je dat ruim 90.000 kinderen in 

ons land géén veilige thuisbasis hebben? Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te 

maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? 

 

 

 

mailto:directie@dehien.nl


   
 

 Hienwijzer schooljaar 2020 – 2021    Editie #3 
  

Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen hebben 

we daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.  

- Kinderen kunnen de producten van de Kinderpostzegelactie met een persoonlijke 

videoboodschap digitaal te verkopen. 

- Kinderen kunnen van deur tot deur gaan. Maar met gepaste afstand! Vanwege de 

geldende 1,5 meter maatregel kunnen de kinderen dit jaar op pad met een speciaal 

ontworpen verkoopbox.  

- Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. 

Dan kan een kind het bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner 

alsnog bijdragen aan een veilig thuis voor ruim 90.000 kinderen. 

 

Studiedag 29 september 

Op 29 september staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Wij gaan 

met het team aan de slag met het uitdiepen van de gestelde doelen in het jaarplan. We 

verdiepen ons in de specialismes die in het team aanwezig zijn en maken een plan hoe we 

hierdoor van elkaar kunnen leren. We herhalen de rekenaanpak met het drieslag model en 

laten ons informeren over executieve functies.  

 

Brussenclub  

Weet jij wat een brus is? Je bent een brus als je een zussen broer of zus hebt die psychische 

problemen heeft of een beperking. Je broer(tje) of zus(je) heeft misschien wel veel aandacht van 

je ouders nodig. Dat kan voor jou best lastig zijn. 

Daarom organiseren we de brussenclub. Een keer per maand op donderdagmiddag. Er komen 

meer brussen. Zij weten, net als jij, hoe lastig het soms is als er voor je broer andere regels gelden 

dan voor jou. En ze snappen dat je boos bent als je zusje in de kerk zo gek doet, dat iedereen naar 

jullie kijkt. Misschien maak je je wel eens zorgen over hoe het thuis gaat. Hier kun je met de 

andere brussen of een hulpverlener over praten, als je dat wilt.  

Maar op de club gaan we niet alleen maar praten, we doen ook leuke en sportieve activiteiten. 

Iedere bijeenkomst is er een ander programma met een thema dat jou als brus kan helpen om met 

je broer of zus om te gaan. Maar ook om goed voor jezelf te zorgen. Voor je ouders is een keer per 

jaar een ouderavond, waarop we informatie geven over de brussenclub. 

Voor meer informatie, zie de bijlage voor de flyer.  
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Kamp groep 8; wat was het leuk! 

 

     
 

kamp 2020 groep 8! 
 

Kamp groep 8. We gingen dinsdag 1/9/2020 op kamp naar Ede. 
we kwamen aan rond 13.00 toen gingen we alles klaar maken 
voor het slapen die avond en we hebben nog heel veel leuke 
spellen gedaan en we  hebben nog bij het kampvuur gezeten s 
avonds het was heel gezellig en we gingen woensdag 
zwemmen dat was heel leuk en de volgende dag gingen we 
weer terug fietsen alleen regende 
het heel veel. Maar het was heel 
leuk.  Fleur! 

 

De hien schoolkamp groep 8  
 

De nacht van maandag op dinsdag kon ik bijna niet slapen 

ik had er zo veel zin in, want de juf had gezegd dat we 

veel leuke dingen gingen doen maar wat dat bleef geheim 

tot aankomst. Het wordt avond en we gaan eten en er 

werd natuurlijk ook nog veel gelachen de nacht valt en we 

gaan allemaal rond het kampvuur zitten voor nog wat 

gelach. na een minuut of 15 gaan we marshmallows maken en in het donker een lint 

 

 volgen daarna gaan we slapen maar er wordt weinig geslapen voor de meeste jongens. 

Ochtend 2 september  

We zijn wakker en klaar om de meiden in te schijnen en goedemorgen te zeggen 

althans de zaklamp :). Rond 7:30 gaan we eten na het eten gaan we een zwemtas 

inpakken en fietsen richting het zwembad waar ook veel 

te lachen is maar die paar akkefietjes laten we koud. 

We fietsen rond 4:30 terug naar het gebouw en gaan 

we dit keer macaroni eten en we gaan weer spellen doen 

tot 7:30 en dan is het weer tijd voor het kampvuur en 

wat nachtspellen waaronder weerwolven rond 11:00 gaan 

we weer naar bed dit keer zijn we toch best snel in 

dromenland.  
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ochtend 3 september  

Vandaag gaan we naar huis jammer maar toch ook opgelucht, want nu kunnen we alle 

verhalen vertellen aan onze ouders nou en dit was het ik heb het erg naar me zin 

gehad. 
 

diego langevelt 

 

en ik ben heel dankbaar aan meester colin,juf neline,juf anouk,juf loes,meester 

roy,juf betsie,en juf scarlett. 

 
Kamp!  

we gingen dinsdag 1 september weg fietsen naar ede en 

we zijn woensdags gaan zwemmen in ede daar waren wel 3 verschillende glijbanen een 
bandenglijbaan,een soort van trechter die ga je 
eerst naar rechts en dan naar links en je kan 
bijna over de kop gaan,en een groene glijbaan 
die ging snel maar als een soort van heuvel die 
vorm en je kon er rondjes in draaien. en je had 
ook een normaal bad die warm was die was 1,20 
meter diep. en het water bij de glijbanen was 
koud. donderdag 3 september om 12 uur gingen we weg in ede in de stromende regen 
terug naar dodewaard we kwamen aan iets over 14 uur. maar uiteindelijk was het wel 

leuk!!! groetjes van Sanne. 

 

     KAMP!!!!!! 

Dinsdag ochtend vertrokken we vanaf het schoolplein,  

ik vond het best wel spannend (zeg maar gewoon heel erg!) 

ik fietste achter aan naast Juf Neline. We moesten in totaal 22 

kilometer fietsen we gingen zelfs over de pond, we moesten omhoog 

fietsen dat was best zwaar! Juf Neline en ik hebben 

heel gezellig gepraat. Toen we er aankwamen was ik 

heel erg opgelucht! we gingen eerst lunchen en 

toen  de slaapkamer klaar maken en daarna gingen we 

spelletjes doen in het bos! Na het avondeten (Friet!!!!) 

gingen we binnen spelletjes doen in de eetzaal daarna 

gingen we hout zoeken voor het kampvuur en toen 

gingen we spelletjes doen in het bos en daarna 

marshmallows boven het kampvuur houden en dan 

lekker opeten!  
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Tijd om je klaar te maken voor bed, we gingen naar bed. Ochtend 

betekend ONTBIJT! Na het eten gingen we klaarmaken en spelletjes 

doen. Na de lunch gingen we naar het zwembad! Super leuk!!!! ‘S avonds 

gingen we spelletjes in het bos en bij het kampvuur, toen was het tijd 

voor bed! Klaarmaken en naar bed. De laatste ochtend op kamp was leuk. 

We gingen op de fiets… IN DE REGEN!!!! Super koud! En toen kwam ik 

thuis! Tess. :) 

 

 

 

 


