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                                             Hienwijzer 5 
Belangrijke data 
19 t/m 23 

oktober 

Herfstvakantie 

26 oktober Start thema geschienis 

30 oktober Luizencontrole 

4 november Dankdag 

 

 
Even voorstellen…. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aankomend schooljaar kom ik op de Hien stagelopen, ik zal mezelf even 
kort voorstellen. 
 
Ik ben Milou Masson, ik ben 18 jaar en woon hier in Dodewaard, nog bij 
mijn ouders. 
 
Ik doe de opleiding pedagogiek op de HAN in Nijmegen. Ik zit nu in het 2e 
leerjaar. In dit schooljaar is het de bedoeling dat ik twee dagen stageloop, 
de donderdag en de vrijdag. Deze dagen zal ik dus aanwezig zijn op de Hien. 
Ik loop mijn stage bij de intern begeleidster Martine. 
Kinderen hebben mij vanaf jongs af aan al geïnteresseerd. Op een wat latere leeftijd kwam daar ook 
het helpen van kinderen/mensen bij kijken. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vriendinnen af te spreken, dagjes te gaan shoppen of met 
mijn familie te zijn. Ik heb een redelijk grote familie en vind het leuk om met mijn neefjes en nichtjes 
te zijn, kinderen zijn nog zo eerlijk en hebben de leukste fantasieën. 
Ik heb er heel veel zin in om aankomend schooljaar aan de slag te gaan op de Hien. 
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Kanjertraining 

Zoals u de vorige Hienwijzer heeft kunnen lezen werken we op school intensief met de 

Kanjertraining aan ons sociale veiligheidsbeleid. In deze Hienwijzer willen we u meenemen in de 

doelen en de uitgangspunten van de Kanjertraining. 

 

Doelen  

• Leerlingen voelen zich veilig op school (sociaal, psychisch en fysiek)  

• Leerlingen, leerkrachten, directie, kanjer-/anti-pestcoördinator en ouders weten wat ze kunnen 

doen ter preventie van onveilige situaties en hoe ze kunnen handelen als het toch onveilig wordt.  

 

De uitgangspunten  

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. De visie en 

levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid. We 

hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en 

kinderen zorgen voor een veilige school.  

 

1. We willen te vertrouwen zijn De meeste mensen willen te vertrouwen zijn. Op die manier willen 

we gezien, gehoord en begrepen worden. We gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en 

kijken met vertrouwen naar elkaar en de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag 

zijn. Doe je niet anders voor dan wie je werkelijk bent, zoals je bent is het goed. En daarmee ben je 

te vertrouwen.  

 

2. Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen We zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Een goede opvoeding richt zich op 

fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Daarom moeten wij, 

ouders en leerkrachten, duidelijke leiders zijn voor kinderen: wij vertegenwoordigen het gezag van 

het fatsoen. We laten ons daarbij niet bepalen door negatieve gevoelens zoals angst, onmacht en 

ergernis. We zorgen voor een veilige sfeer door grensoverschrijdend gedrag op een nette manier 

zorgvuldig aan te pakken. Daarin werken we samen met elkaar. 

 

3. We geven het goede voorbeeld De kinderen voelen zich veilig als wij het goede voorbeeld 

geven:  

• We gaan respectvol met elkaar om.  

• We spreken respectvol over elkaar en de kinderen, ook op sociale media  

• Indien zich een probleem voor doet of als we ons zorgen maken, dan overleggen we met elkaar. 

We zoeken een oplossing die goed is voor alle betrokkenen en die recht doet aan de situatie. 
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Kinderboekenweek 

In de afgelopen twee weken hebben de kinderen gewerkt in het thema van 
de Kinderboekenweek ‘En toen’. Er is gelezen door de kinderen zelf, 
voorgelezen door de juffen en meesters en geknutseld binnen het thema.  
Tijdens de boekenmarkt zijn er veel boeken verkocht. Met dit geld kunnen 
we een paar nieuwe boeken aanschaffen voor de schoolbibliotheek. Elke 
klas mag samen met zijn juf of meester 
een nieuw boek uitkiezen dat we zullen 
kopen voor onze bieb. 
Donderdag en vrijdag is er nog een 

voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 en worden de griffels en 
penselen uitgereikt. Voor veel kinderen is dit een spannend 
moment. Na deze gezamenlijke afsluiting kunnen we terugkijken 
op een geslaagde Kinderboekenweek.  

 

Thuis lezen 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn we op school extra veel bezig geweest met lezen. Voorlezen, 

samen lezen, leesactiviteiten. Dit alles draagt bij aan het leesplezier, de basis voor het ontwikkelen 

van lezen. Thuis kunt u ook aan het leesplezier werken. Veel voorlezen, naar de bibliotheek en 

kinderen zelf laten lezen. Kies boeken of verhalen die aansluiten bij de interesses van uw kind en 

maak er elke dag een beetje tijd voor.  

In de vakantie is het extra van belang dat uw kind blijft oefenen met lezen of luisteren naar 

verhalen. Zodat wij na de vakantie op school de draad weer op kunnen pakken. Blijven lezen dus! 

Lezen is leuk! 

 

Geen ouderavond 

Zoals u wellicht al had verwacht kunnen wij op dit moment, door corona, geen ouderavond 

organiseren. De ingeplande ouderavond van 17 november zal dan ook niet door gaan. 

 

Contact met school 

Doordat u als ouder op dit moment de school niet in mag komen, is het belangrijk dat we op een 

andere manier met elkaar communiceren. Wij houden u op de hoogte via foto’s, korte berichtjes, 

de Hienwijzer en mail. Maar u heeft wellicht ook vragen over uw kind, hoe het op school gaat 

bijvoorbeeld. Ook kan uw kind thuis komen met een verhaal waar u meer duidelijkheid over wil. 

Geen grootste zaken, maar iets wat u normaal even bij het halen of brengen met de leerkracht  
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bespreekt. Weet dat u ook voor deze kleinere zaken kan mailen of bellen met de leerkracht. We 

zien gelukkig dat veel ouders deze weg weten te vinden, maar het nogmaals benoemen kan geen 

kwaad. We blijven heel graag in goed contact met u! 

 

Flessenactie  

We gaan SAMEN weer statiegeldflessen verzamelen!  
Het geld wat opgehaald wordt, wordt samengevoegd met de opbrengst van het Tekenfundgeld. 
Hiervan gaan we mooi nieuw buitenspelmateriaal kopen.  
De schoolpleincommissie, waaraan uit iedere klas een leerling deelneemt, denkt mee wat er wordt 
aangeschaft. 
 
Vanaf maandag 26 oktober gaan we van start!! Dus bewaar vast uw flessen…. Je kunt de 
verzamelde flessen en lege kratten, een week lang inleveren bij de ingangen van school. Aan de 
Emmalaan en Wilhelminalaan staan grote BigBags in het fietsenhok waar je de flessen in mag 
deponeren en de kratten naast mag zetten. Geen glaswerk dus!  
 
Wanneer we met ons allen de flessen in de verzamelzakken deponeren, is het wel belangrijk om 
ook hierbij op onze afstand te letten.  
 
Bedankt alvast!  
 
 


