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                                             Hienwijzer 4 
Belangrijke data 
5 oktober Dag van de leraar.  

Een dag om de leerkrachten in het zonnetje te zetten 

14 oktober Boekenmarkt Kinderboekenweek 

15 oktober Hienwijzer 5 

19 t/m 23 

oktober 

Herfstvakantie 

 

Corona aanpak 

De algemene maatregelen worden weer aangescherpt. We moeten met elkaar ons best 

blijven doen en alert blijven. Ik zie in en rondom de school dat de regels goed nageleefd 

worden. We zijn scherp op de hygiëne en afstand en registreren alle bezoekers in school. 

Bij de hekken en op het schoolplein zie ik de meeste ouders voldoende afstand houden en 

alleen op afspraak de school in komen. Fijn dat dit zo met elkaar kan. 

Door corona is er een fysieke afstand gecreëerd tussen school en de ouders. U kunt niet 

meer even binnen lopen, in de klas kijken of een vraag stellen aan de leerkracht. Ik wil u 

nogmaals laten weten dat we hiervoor wel altijd bereikbaar zijn. U kunt bellen of mailen en 

waar nodig, plannen we een afspraak.  

 

 

Handleiding thuiswerken Google classroom 

In de vorige Hienwijzer vertelde ik u over de aanpak bij 

eventuele uitval van leerkrachten door corona. Mocht 

het nodig zijn, zullen we weer vanuit huis les geven en 

kunnen de kinderen vanuit huis les volgen. In de 

handleiding in de bijlage laten we u zien hoe uw kind in 

Zuluconnect en Google classroom komt, zodat hij/zij de 

lessen of opdrachten van de leerkracht kan volgen.  

De inloggegevens heeft u van de leerkracht gehad. 

Mocht u deze niet meer hebben, kunt u dit aan de 

leerkracht laten weten.  
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Anouk 

Wellicht heeft u opgemerkt of van uw kind gehoord dat juf Anouk (groep 7/8 en 

bouwcoördinator) al even niet op school is. Door een samenloop van omstandigheden 

heeft Anouk aangegeven op dit moment niet te kunnen werken. Haar energie is niet 

voldoende om op school aanwezig te zijn. Ook heeft zij de keuze gemaakt om, op het 

moment dat zij zich weer beter voelt, niet meer op De Hien te willen werken.  

Op dit moment neemt juf Neline haar taken over in groep 7/8. We zijn op dit moment aan 

het kijken hoe de overige uren van Anouk vervangen kunnen worden.  

 

 

Sinterklaas 

Het duurt nog even voor Sinterklaas in het land is, maar achter de schermen zijn wij al druk 

bezig met de voorbereidingen. Ook dit jaar zal de Sint met zijn pieten onze school 

bezoeken. We zijn heel blij dat “de Sint van vorig jaar” ook dit jaar weer langs wil komen. 

We zijn ieder jaar erg tevreden met zijn optreden. Deze Sinterklaas kiest ervoor om met 

zwarte pieten te komen. Dit uit oogpunt van het traditionele kinderfeest en geenszins uit 

oogpunt van discriminatie. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u mailen naar 

Megan van Leeuwen.  

 

 

Kanjertraining 

Voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling werken wij met de 

Kanjertraining. De Kanjertraining 

bestaat uit een serie lessen met 

bijbehorende oefeningen om de 

sfeer in de klas goed te houden 

(preventief) of te verbeteren 

(curatief). Ook is het een taal die 

we met elkaar spreken als we verwachtingen uitspreken of een conflict oplossen. 

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van het vormen van de groepen. De 

kinderen onderling wennen aan elkaar, maar ook het wennen aan de leerkracht en de 

leerkracht aan de kinderen vergt tijd. Bij het deze “vormings-fase” is het belangrijk veel tijd 

de besteden aan vertrouwensoefeningen en samenwerkingsspellen. Daarnaast is het 

consequent aangeven van grenzen ook belangrijk. Hier wordt in iedere klas dan ook hard 

aan gewerkt. 

Op de website van de Kanjertraining, staat een korte uitleg video over de aanpak van de 

Kanjertraining. https://www.kanjertraining.nl/ U vindt het filmpje “uitleg kanjerpetten” op 

de hoofdpagina rechts bovenin.  

 

 

https://www.kanjertraining.nl/
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Boekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek 

Zoals u wellicht weet is deze week de Kinderboekenweek gestart. Het thema is ‘En toen’. De 
komende weken zullen wij in de klassen extra aandacht besteden aan lezen, voorlezen en zullen er 
activiteiten op het gebied van lezen gedaan worden. Ook dit jaar is er tijdens de 
Kinderboekenweek weer een boekenmarkt. Helaas is het dit jaar niet mogelijk dat kinderen zelf 
met een tafel in de hal gaan zitten om boeken te verkopen. Wel zullen wij als school afgeschreven 
boeken verkopen bij de boekenmarkt in de hal. De kinderen mogen woensdag 14 oktober met hun 
eigen klas een bezoek brengen aan de boekenmarkt. Dit wordt onder schooltijd gedaan. De 
boeken kosten 25 cent per stuk. Met het opgebrachte geld kunnen we weer een paar nieuwe 
boeken voor de bibliotheek aanschaffen. Dus geef uw kind woensdag 14 oktober een paar euro 
mee voor de boekenmarkt. 

We hopen op een geslaagde boekenmarkt... en voor nu... lekker blijven lezen! 

 

Wereldoriëntatie 
Thema mens en samenleving draait op volle toeren. De kinderen leren van alles over verkeer, de 
staatsinrichting en het consumentgedrag. Bij elk thema worden er gastlessen of gastsprekers 
gezocht.  
Op woensdag 30 september kregen we bezoek van wijkagent Gerrit. 
Spannend hoor, een echte agent in de klas! De kinderen hebben 
geleerd welke taken de politie heeft, welke uitrusting zij inzetten 
voor zelfverdediging of bij een arrestatie en wat er gebeurd als je 
gearresteerd wordt.  
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Donderdag 1 oktober kwam burgemeester Kottelenberg langs op de 
Hien. De kinderen zagen hem al door de gangen lopen, want wat had 
de burgemeester een mooie, glimmende ketting om! De kinderen van 
de bovenbouw hadden goede vragen bedacht. Zo wilden de kinderen 
weten wat je moet studeren om burgemeester te worden, hoeveel je 
gaat verdienen als je burgemeester bent en welk beroep de 
burgemeester zou kiezen als hij geen burgemeester zou zijn. Een 
ontzettende leuke en 
leerzame middag!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Via de Hienwijzer willen wij jullie graag op de hoogte brengen van onze medezeggenschapsraad 
(MR). In de MR kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school. Wij 
vinden het prettig als alle ouders van de Hien meedenken over punten die extra aandacht nodig 
hebben of die op dat moment actueel zijn, daarom hebben wij een MR brievenbus. Deze 
brievenbus hangt onder de aanwezig/afwezig bordjes, direct bij binnenkomst. Wij willen jullie 
vragen om deze brievenbus te gaan gebruiken. Wanneer kan ik deze brievenbus gebruiken? 

- Loopt u als ouder ergens tegen aan, 
- Heeft u vragen over bepaalde zaken, 
- Zou u graag meer informatie willen over bepaalde onderdelen, 
- Bent u het ergens niet mee eens, 
- Heeft u een goed idee? 

 
 

Schrijf dan een briefje, stop het in de brievenbus en wij gaan ermee 
aan de slag in de MR. Vindt u het prettiger om persoonlijk contact te 
hebben, neem dan contact op met één van de ouders of de 
leerkrachten en zij zullen ervoor zorgen dat uw punt meegenomen 
wordt in de volgende vergadering. 
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De leden van de MR zijn: 
 

Ouders Leerkrachten 
- Astrid van Gessel (secretaris) - Neline Blankestein (voorzitter) 

- André Staal - Betsie Tijssen 

- Reinout Werschkull - Colin van der Meer 

 

Na elke vergadering zal er een kort stukje in de Hienwijzer verschijnen waarin wij aangeven welke 
punten er besproken zijn tijdens de vergadering. 
 
Besproken punten vergadering 28-09 

- Begroting OC 
- Jaarplan 2020-2021 
- Stand van zaken op de Hien 
- Nieuwbouw 
- Corona aanpak 
- Visie op MR 

 
 
 
 
 
 
 

 


