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                                             Hienwijzer 6 
Belangrijke data 
9 november Start thema Sinterklaas 

13 november  Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

16 november MR vergadering 19.00u 

  

 

 
                          Dankdag 

Gisteren was het Dankdag en dat hebben wij vandaag gevierd met 
elkaar... Want in deze gekke tijd zijn we meer dan ooit dankbaar voor wat 
we wel hebben. Dat we naar school mogen, elkaar mogen helpen en 
steunen, plezier kunnen maken met elkaar en bovenal dankbaar voor 
onze gezondheid. Alle kinderen genoten van een gezellig ontbijtje en 
schreven of tekende een kaartje voor iemand die dit goed kan 

gebruiken... Het was een fijne dag.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Parkeerbeleid 
De herfst- en winterdagen komen er weer aan. Het is koud en nat, dus snel even met de auto naar school… 
Ik wil u graag herinneren aan de verkeers- en parkeerregels. Denkt u aan alle kinderen en ouders die rondom 
de school te vinden zijn! Ook aan de omwonende buren, zodat zij geen overlast ondervinden van onze auto’s.  

 
Beweegbus 
In de laatste maanden van 2020 gaat ‘De Beweegbus’ door de gemeente Buren en Neder-Betuwe rijden. Een 
initiatief van buurtsportcoaches en De Beweegbus om kinderen (4 t/m 12 jaar) een extra beweegmoment te 
bieden. De Beweegbus ligt vol met sport en spelmateriaal en biedt vraaggericht verschillende activiteiten 
aan. Er worden zoveel mogelijk kernen/dorpen bezocht en gebruikgemaakt van openbare plaatsen als 
speeltuinen, veldjes en schoolpleinen. Kortom, plaatsen waar kinderen graag komen en waar met voldoende 
afstand van elkaar bewogen kan worden. Plezier en veiligheid staat ten allen tijden voorop! 
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Kanjertraining 

Ook in deze Hienwijzer nemen we u mee in een nieuw stukje uitleg van de Kanjertraining. 

 
Wat doen we preventief en hoe doen we dat? 
 
Inhoud Kanjertra ining 
We bespreken en oefenen met gedrag door middel van de volgende materialen. Deze zijn van 

toepassing op de kinderen, maar net zo goed op ons als volwassenen. Omdat kinderen gedrag van ons 

nadoen, is het van belang dat wij (ouders en het team) het goede voorbeeld geven. 
 

De petten 
Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier 

verschillende kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een 

keuze om verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met 

nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor 

henzelf en de ander. 
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Wanneer je doet als een kanjer, of als de witte 

pet, dan doe je als jezelf, je bent te vertrouwen 

en durft ook anderen te vertrouwen. Je toont 

respect voor jezelf en de ander. 

Jezelf zijn betekent ook: vervul de rol die bij je 

past. Dus moeder: wees moeder. Leerkracht: 

wees leerkracht. Je bent geen vriendje van het 

kind. En laat het kind ook kind zijn. 

 
Als we allemaal als onszelf doen, vanuit 

vertrouwen, kunnen we toch heel verschillend 

doen, ook in verschillende situaties. 

 

         

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte 

pet. De zwarte pet staat voor kracht. Dan 

reageer je op een prettig stoere manier. Je durft 

ruimte in te nemen. Je vertoont 

leiderschapsgedrag. Je geeft je grenzen aan. Je 

maakt plannetjes, toont initiatief. Zolang naast 

de zwarte pet ook de witte pet van het 

vertrouwen aanwezig is, is het gedrag prettig 

voor jezelf en de ander. 

 

Ouders en leerkrachten laten met de wit-zwarte 

pet positief leiderschap zien. Ze durven grenzen 

te stellen en duidelijk te zijn vanuit het 

vertrouwen dat de meeste mensen het goed 

bedoelen. 

 
 

 

De rode pet in combinatie met de witte pet staat 

voor humor. Je maakt grapjes die leuk zijn voor 

iedereen. Je doet optimistisch, vrolijk, 

relativerend, luchtig, handelt met levensvreugd. 

 

Voor ouders en leerkrachten betekent dit dat je 

humor gebruikt in je opvoeding en speels kunt 

zijn: je kunt spelen met kinderen en je kunt 

relativeren. Je toont optimisme en vrolijkheid. 

 

 

 

 

 

 

humor gebruikt in je opvoeding en speels kunt 

zijn: je kunt spelen met kinderen en je kunt 

relativeren. Je toont optimisme en vrolijkheid. 
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Handelen we met de wit-gele pet, dan geven we 

ruimte aan de ander. We luisteren, zorgen, 

tonen interesse, zijn rustig en vriendelijk, 

bescheiden. 

 

Voor ouders en leerkrachten betekent dit dat we 

betrokkenheid tonen, luisteren naar kinderen en 

willen weten wat hun behoefte is. We tonen 

empathie. 

   

     

 
 
Alle kleuren petten hebben hun valkuil wanneer de witte pet van vertrouwen wegvalt. Als we niet 

meer met vertrouwen naar elkaar of naar onszelf kijken, komen we terecht in wantrouwen. Bij de ene 

persoon of in de ene situatie uit dit zich in te krachtig gedrag (zwarte pet), bij een ander in te 

onderdanig angstig gedrag (gele pet) en bij een ander in clownesk meeloopgedrag (rode pet). 
 
In klassen waar het vertrouwen wegvalt, ontstaat dit gedrag. De basis van vertrouwen moet dan weer 

worden teruggezet. Gelukkig blijken de meeste mensen dit graag te willen: we willen ons liever 

gedragen met witte pet dan zonder. We zijn ‘de weg even kwijtgeraakt’. 

 

 

Schoolfruit  

Vanaf 11 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen uw kinderen op school 

gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee 

aan EU-Schoolfruit! Onze schoolfruit dagen zijn woensdag, donderdag 

met een uitloop naar vrijdag. Op woensdag en donderdag hoeft u dus 

geen 10-uurtje mee te geven. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 

groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor 

ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 

 

De start van het schoolfruit is een mooie aanleiding om ons “gezonde schoolbeleid” nog eens onder de 

aandacht te brengen. Denkt u er nog steeds aan dat wij op school de voorkeur hebben voor water of melk 

en gezonde tussendoortjes en brood. 

Wij vinden dit belangrijk omdat gezonde leerlingen meer kans hebben op goede schoolprestaties. Goede 
schoolprestaties dragen op langere termijn weer bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes. 
Én een gezonde werkomgeving bevordert ook de tevredenheid van het schoolpersoneel.  
U kunt ons gehele beleid vinden via https://www.dehien.nl/wp-content/uploads/2018/05/voedings-en-

gezonde-schoolbeleid-de-hien-mei-2018.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
https://www.dehien.nl/wp-content/uploads/2018/05/voedings-en-gezonde-schoolbeleid-de-hien-mei-2018.pdf
https://www.dehien.nl/wp-content/uploads/2018/05/voedings-en-gezonde-schoolbeleid-de-hien-mei-2018.pdf
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Zwerfboeken  

In de school hebben wij een zwerfboekenstation geopend. 

Kinderen kunnen hier vrijblijvend een boek meenemen en lekker 

lezen. Dit mag thuis of op school. Als het boek uit is, komt het boek 

weer terug en kan uw kind een nieuw boek kiezen. Heeft u thuis 

nog een paar leuke kinderboeken liggen die niet meer gebruikt 

worden… Die mag uw kind in het zwerfboekenkraampje zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Heeft u thuis nog jongere broertjes en/of zusjes die u nog niet aangemeld heeft. Wij ontvangen graag een 

aanmelding van kinderen rond hun 2e verjaardag. Zo kunnen wij vooruit plannen hoeveel kinderen er op 

school aan komen. 

Weet u nog kinderen uit de buurt die naar De Hien willen komen en zich nog niet aangemeld hebben… 

Vertelt u de ouders dan gerust, dat ze hun kind kunnen aanmelden vanaf de 2e verjaardag. Mochten de 

ouders eerst meer informatie willen, kunnen ze contact opnemen met Megan van Leeuwen. Ook voor een 

inschrijfformulier kunt u mailen naar directie@dehien.nl  

 

 

Contact GGD 

Als iemand besmet is met het coronavirus, onderzoekt de GGD met wie deze persoon in contact is geweest 

(bron- en contact onderzoek). De GGD mag ons, als school, hierbij om de gegevens van uw kind(eren) 

vragen. Dit mag zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben. Ik leg u graag uit waarom. 

De GGD heeft een wettelijke taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en 
contactonderzoek uit te voeren. Het RIVM heeft een protocol opgesteld hoe kindcentra moeten handelen 
als binnen de organisatie corona voorkomt. Als dat het geval is, moeten wij volgens dit protocol met de 
GGD samenwerken. Wij moeten dan persoonsgegevens van kinderen die met een besmet kind of 
medewerker in contact zijn geweest, verstrekken. Wij vinden het belangrijk om u hiervan op de hoogte te 
stellen voordat dit daadwerkelijk aan de hand is.  

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@dehien.nl
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Bericht van kinderclub Keitjes 

Hoi allemaal, 

We hebben in september en oktober twee leuke clubmiddagen gehad! Daarom vinden we het extra 
jammer dat we voor november en december Keitjes al weer af moeten zeggen. Maar we kunnen geen 
kinderclub in ‘de Hien’ houden omdat er nu door de maatregelen geen vrijwilligers in de school kunnen 
komen. We weten niet precies wanneer we weer wel een Keitjesmiddag kunnen organiseren. Maar we 
laten in ieder geval zeker van ons horen in december! We denken er aan om in de weken voor de 
kerstvakantie een speurtocht te organiseren, die coronaproof is en waarbij we toch iets leuks met het 
Kerstthema kunnen doen. 

Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer er wel weer club is of wanneer we iets leuks organiseren? 
Stuur dan een email (keitjes.dodewaard@gmail.com) of berichtje SMS of Whatsapp via Annemarie (06 
42455636). Groetjes, Janine en Annemarie 

 

 

 


