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                                             Hienwijzer 10 
Belangrijke data 
12 februari Rapporten mee 

15 t/m 19 

februari 

Voorjaarsvakantie 

 

 

Alweer 5 weken doen we met elkaar hard ons best om het thuisonderwijs voor de kinderen vorm te 

geven. Het is fijn om te zien dat alle kinderen online of op school zijn. We waarderen het enorm hoe 

alle ouders en begeleiders de kinderen helpen en ondersteunen. Hoe alle kinderen zich aanpassen 

aan de situatie en iedereen zich flexibel opstelt. Ook waardering voor de collega’s die de 

noodopvang regelen en de teamleden die vanuit huis er elke dag online instructie geven, 

ondersteunen en helpen. We hopen dat we alle kinderen snel weer op school zien! 

We missen jullie… 
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GGD 

De GGD heeft ons geïnformeerd over nieuwe richtlijnen voor kinderen in zake bron- en contact 

onderzoek en testbeleid. 

 

Om fysiek onderwijs op een veilige manier mogelijk te maken, is de richtlijn voor het bron- en 

contactonderzoek bij kinderen aangescherpt. Dit vraagt een andere aanpak op school, waar wij u 

middels deze brief van op de hoogte willen brengen. 

 

Bron- en contactonderzoek bij positief geteste kinderen 

Er is een nieuwe handreiking uitgebracht voor bron- en contactonderzoek bij kinderen t/m 12 jaar. 

➢ Vanaf heden worden alle kinderen (ongeacht leeftijd) beschouwd als nauw contact wanneer zij 

> 15 minuten aaneengesloten binnen de 1,5 meter contact hebben gehad met een positief getest 

persoon (kind of medewerker). Dit contact moet dan hebben plaatsgevonden in de besmettelijke 

periode van degene die positief getest is, dit is vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag.  

➢ Alle nauwe contacten moeten in quarantaine en er wordt geen uitzondering meer gemaakt 

voor kinderopvang, school en sport. Dit betekent dat ook nauwe contacten jonger dan 13 jaar 10 

dagen vanaf het laatste contact met de besmettelijke persoon in quarantaine moeten.  

Zij mogen tijdens de quarantaineperiode niet naar school, óók niet wanneer zij (nog) geen 

klachten hebben. Wel kunnen ze zich op dag 5 van de quarantaine laten testen via een PCR test op 

de GGD via telefoonnummer 088-144 71 26. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine 

beëindigd en kunnen ze weer naar school. 

 

Op de volgende website vindt u nog meer informatie 

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen 

 

 

MR 

Afgelopen maandag is de MR bij elkaar gekomen. Tijdens de vergadering zijn de volgende punten 
besproken: 
- Jaarplan + evaluatie 
- Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
- Update begroting 
- Formatie 2021-2022 
- Corona; thuisonderwijs  
- Nieuwbouw 
 
We hebben ook besproken dat het vanwege de AVG wetgeving niet meer is toegestaan om de 
notulen openbaar te publiceren. Mocht u de notulen van de MR vergadering willen inzien, kunt u 
deze opvragen via MR@dehien.nl 
 
Ook als u iets met ons wil delen of u nog vragen heeft… Laat het ons weten via MR@dehien.nl 
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Buurtgezinnen 
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Nationale voorleesdagen 

De nationale voorleesdagen zijn al een aantal dagen aan de gang. Misschien heeft u met uw kind al 

een leuk digitaal prentenboek bekeken, of gewoon thuis lekker veel voorgelezen voor uw kind. 

Onderstaande kregen wij toegestuurd. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.  

 

Op www.brandweer.nl/voor-de-jeugd  onder “Alles voor school” . Deze site is online vanaf 20-01-2021. 

Diverse schrijvers hebben hier hun medewerking aan verleend, en een aantal hebben zelfs voorgelezen uit 

hun eigen boek. 

 
 

 

 

Kanjertraining 

Ook in deze Hienwijzer nemen we u mee in een nieuw stukje uitleg van de Kanjertraining.  
 
Wat doen we als het mis gaat en hoe doen we dat? 
 

Ge doe hoort erbi j en i s leerzaam 
 
Het is normaal dat kinderen af en toe ‘last’ hebben van elkaar. Dit gebeurt thuis en op school. Ze 

willen spelen met hetzelfde speelgoed, ze willen rustig werken terwijl een ander door de klas roept. Ze 

willen met hetzelfde kind spelen maar niet met elkaar. Kortom: er ontstaat gedoe. Dit zijn voor 

kinderen allemaal leermomenten. In het volwassen leven moeten wij immers ook leren omgaan met 

onze behoeftes en die van anderen. We zullen onze grenzen en wensen moeten aangeven. 
 
 

 

 

http://www.brandweer.nl/voor-de-jeugd
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Hoe lere n we kinderen om te gaan met ge doe? 
 

Fase 1: k ind heeft last van een ander 
 

Vuistregel van de Kanjertraining: 
 
Jij zit in een klas met kinderen die te vertrouwen willen zijn. We leren kinderen om rustig aan te geven 

dat ze ergens last van hebben en te vragen of de ander wil stoppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soms wordt een incident groter doordat kinderen het gedrag van een ander ervaren als pesten, en 

vervolgens agressief of klagerig reageren (richting klasgenoten, leerkracht, ouders). Klasgenoten, 

leerkrachten en ouders kunnen dit onbewust versterken, bijvoorbeeld door agressief gedrag goed te 
keuren (“mep maar terug”), té veel medelijden te tonen of kwaad te spreken over het andere kind. 

Tips voor leerkrachten en ouders: 

 
• Ga na een conflict of gedoe geen rechter spelen om dader en slachtoffer te identificeren. 

Richt je op de toekomst: “Willen jullie het oplossen? Hoe zouden jullie dit de volgende keer 

anders kunnen doen?” 

• Leer kinderen hoe je op een rustige, respectvolle manier zegt dat je last hebt van iemand. De 

woorden en toon moeten bij het kind zelf passen. 

• Leer kinderen te stoppen met hun gedrag als een ander aangeeft er last van te hebben.  

• Geef hierin zelf het goede voorbeeld. Hoe doet u als u last heeft van iemand in uw gezin, 
familie, vriendenkring, buurt? Welke gedragsvoorbeelden krijgen kinderen van u?  

• Spreek met respect over andere kinderen, ouders en leerkrachten. 

• Bespreek met kinderen het verschil tussen plagen en pesten. 

• Leer kinderen de intenties van anderen te interpreteren. Een kind kan iets als een grapje 

bedoelen, maar een ander kan het als beledigend opvatten. Leer kinderen om te checken hoe 

de ander het bedoelde. 
 
 
Volgende keer  leest  u meer over ,  wat  a ls  het  stor ende gedrag niet  st opt…  
 


