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                                             Hienwijzer 7 
Belangrijke data 
26 november Schoen zetten groep 1 t/m 4 

27 november Pietendag groep 1 t/m 4 

3 december Sinterklaasviering 

4 december Alle kinderen vrij 

7 december Start thema kerst 

 

Afscheid Juf Mirjam 
Volgende week zal de laatste werkweek van juf Mirjam op De Hien zijn. Hieronder een persoonlijk 
berichtje van haar. 
 
Lieve kinderen en ouders van de Hien, 
Na 12 jaar met veel plezier op de Hien te hebben gewerkt is het voor mij tijd om afscheid te nemen. 
Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden en ga per 1 december werken op de Clara Fabriciusschool in 
Herveld. Ik heb er veel zin in, maar vind het ook jammer om afscheid te moeten nemen van de 
kinderen en collega’s op de Hien.  
Ik wil jullie als ouders bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat u in mij heeft 
gehad.  
Ik wens iedereen alle goeds en wie weet tot ziens. 
 
Vriendelijke groet, 
Mirjam Londema 
 
Mocht u Mirjam nog willen bedanken, kunt u via uw kind iets aan Mirjam laten weten of geven. 
Met het team nemen wij volgende week donderdag afscheid van Mirjam, dit is ook haar laatste 
werkdag.  
 
 
Lezen 
Heeft u thuis nog oude Donald Ducks of educatieve tijdschriften liggen waar niks mee gedaan 
wordt... Op school vinden de kinderen het heel leuk om hierin te lezen, dus wij vullen onze 
collectie graag aan. De boekjes moeten nog wel in redelijke staat zijn.  
Alvast bedankt! 
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Thema dingen 
Na de kerstvakantie starten wij met thema dingen. Bij dit thema zullen de kinderen aan de slag 
gaan met verschillende materialen. Wij zijn op zoek naar de volgende spullen: 

- Hout (dun hout, hout waarin kinderen kunnen zagen) 

- Spijkers 

- Lapjes stof (vrolijke kleuren) 

- Bollen wol (vrolijke kleuren) 

- Garen  

- Knopen  

Als u thuis nog iets heeft liggen wat u kunt missen, dan mag dit meegegeven worden aan uw 
zoon/dochter. De spullen mogen ingeleverd worden bij juf Neline. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen verschillende apparaten uit elkaar gaan halen. Wij zijn 
op zoek naar oude, kapotte apparaten. Denk bijvoorbeeld aan een telefoon, afstandsbediening of 
radio. Heeft u thuis iets staan of gaat er toevallig iets kapot, geeft u het dan met uw zoon/dochter 
mee naar school? De apparaten mogen ingeleverd worden bij meester Colin. 
 
 
 
MR 
Maandag 16 november heeft er weer een MR vergadering plaatsgevonden. De volgende punten 
zijn besproken: 

- Het sociaal veiligheidsplan 

- Het jaarplan 

- Afname CITO toetsen januari 

- Update Corona  

- Nieuwbouw 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over bovengenoemde punten, dan kunt u contact opnemen 
met één van de MR-leden of stuur een mail naar mr@dehien.nl  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over andere onderwerpen die spelen op school of die u 
juist mist, stuur ons dan een mail. Wij zorgen dat uw punt besproken wordt op de volgende 
vergadering. Dit kan ook anoniem. 
 

mailto:mr@dehien.nl
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Ingekomen post MR 
De volgende vraag werd gesteld: Wat zijn de richtlijnen en methodes die school gebruikt tijdens 
het thuiswerken, wat is dan de praktische invulling. 
 
Zodra een groep thuisonderwijs krijgt gaan de leerkrachten ervan uit dat het kind ongeveer 1.5 uur 
bezig is met de opdrachten. In de bovenbouw wordt er digitaal gewerkt. De kinderen gaan aan de 
slag met Gynzy, Google Classroom en Nieuwsbegrip XL. De leerkracht geeft korte instructie 
momenten via meet, vervolgens kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. 
Voor de onderbouw is het digitaal werken voor sommige vakgebieden wat lastiger, daarom is er 
voor deze kinderen, naast het digitaal werken, de mogelijkheid om een pakketje werk op school op 
te halen. De kinderen kunnen dan thuis aan de slag met de les ideeën en werkbladen. 
 
 
 
Kanjertraining 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het aanspreken van kinderen gebruiken we pettentaal. Voorbeelden hiervan: “Welke pet heb je nu 

op? Hoe kun je de witte pet erbij opzetten?” “Ik zie een heleboel witte petten!” “Wil je te vertrouwen 

zijn? Doe dan als de witte pet.” De pettentaal helpt ons om zonder oordeel het kind op zijn gedrag aan 

te spreken. 
 
Let op: we koppelen nooit een pet aan een kind. De petten gaan over gedrag, en gedrag kun je 

veranderen. Een kind doet als een rode pet op een moment, en i s de rode pet niet. 

In rollenspelen gebruiken we de petten om te oefenen met gedrag. 
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Schoolfruit 

 
Komende week mogen we gaan genieten van komkommers, mandarijnen 

en sinaasappels. De kinderen hoeven op woensdag en donderdag voor het 

10-uurtje dus geen eten mee te nemen. Iets te drinken graag wel.  


