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                                             Hienwijzer 8 
Belangrijke data 
Dinsdag 15 

december 

GMR vergadering 

Vrijdag 18 

december 

Kerstviering 

Vrijdag 18 

december 

Iedereen om 12.00u uit; start kerstvakantie 

21 dec t/m 3 

jan 

Kerstvakantie 

8 januari Luizencontrole thuis 

Vanaf 11 

januari 

Afname cito M-toetsen 

 

De laatste nieuwsbrief van kalenderjaar 2020. Nog een week school en dan gaan we genieten van onze 
kerstvakantie. Een week waarin we volop stilstaan bij Kerstmis. Voor nu, namens heel het team van            
De Hien:  

 

Prettige feestdagen en een heel goede jaarwisseling! 
 
 
Voorstellen studenten 
Komende week zijn er een aantal extra studenten in de school. 
Luca Verwaayen zal meelopen in groep 2-3 
Op maandag en dinsdag zal Bas Dams met meester John meelopen en zal Mithe v. Beem in groep 1-2 
aanwezig zijn. 
Zij lopen allemaal een snuffelstage bij ons op school.  

 
Ik ben Maarten ik ben 19 jaar oud en kom oorspronkelijk uit Brunssum (Een stad in Zuid-Limburg) maar nu 
woon ik samen met mijn vriendin in Elst. Ik doe de opleiding Pedagogisch medewerker en 
onderwijsassistent op het Rijnijssel in Arnhem. Momenteel zit ik in het eerste jaar van de opleiding en heb 
ik het hartstikke leuk! Verder zijn mijn hobby’s koken, reizen en computerspelletjes spelen. Als bijbaantje 
loop ik langs huizen voor goede doelen samen met veel andere studenten. Verder vind ik het heel leuk om 
met kinderen te werken en ze veel bij te leren! Mijn toekomst plannen zijn naar de pabo gaan om 
vervolgens leraar te worden.  
Mijn stagedagen zijn donderdag (In groep 2/3) en vrijdag (In groep 1/2) en ik blijf tot het einde van dit 
schooljaar stage lopen op de Hien 
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 Kerst 
 
Op vrijdag 18 december, dus niet op 16 december zoals in de 
jaarkalender staat, vieren wij het kerstfeest op school.  
 
Deze dag genieten we met elkaar van een kerstontbijt. Alle 
kinderen komen in mooie kleding naar school en tussen de 
kerstverlichting zullen we gezamenlijk, in de eigen klas, met 
elkaar eten. Alle kinderen nemen voor zichzelf een ontbijtje 
mee. Dit mag best een beetje feestelijk zijn!  
De dominee zal het traditionele kerstverhaal digitaal 

vertellen, waar we tijdens het ontbijt naar luisteren. 
 
Na het ontbijt zullen we per groep buiten bij de kerstboom luisteren naar een vrij kerstverhaal, 
waarna we met elkaar kerstliedjes zingen. Binnen wacht er daarna iets lekkers op iedereen. De 
kinderen hoeven deze dag dus geen 10-uurtje mee te nemen.  
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) in de week van 14 december een bord, beker en bestek 
mee brengen. Graag in een plastic tas en voorzien van naam. Op 18 december kunt u dan het 
ontbijt meegeven op bijvoorbeeld een dienblad of in een bakje. 
 
De kinderen zijn 18 december allemaal om 12.00u uit, waarna iedereen kan genieten van de 
vakantie! 
 
 
Nieuwjaarsinloop 
U zult begrijpen dat er dit jaar geen nieuwjaarsinloop is op de eerste schooldag in het nieuwe jaar. 
Hopelijk kunnen we u later in het jaar weer binnen in de school ontvangen.  
 
 
Samen alert 
Ook na de kerstvakantie blijven de corona maatregelen op onze school van kracht. We zien dat we 
het met elkaar goed doen. Fijn, zo houden we het zo veilig mogelijk voor onze kinderen en het 
team. In deze nieuwsbrief maken we u graag even extra alert op de volgende punten: 

- U kunt de school alleen inkomen als u een afspraak heeft met een van onze leerkrachten. 

- Houdt voldoende afstand van andere volwassenen bij het halen en brengen van uw 

kinderen. 

- Alleen de ouders van groep 1,2 en 3 mogen bij het brengen het schoolplein op, blijft u 

achter de gekleurde lijn. 

- Alleen de ouders van groep 1 mogen bij het halen het schoolplein op, blijft u achter de 

gekleurde lijn. 

- Denkt u bij trakteren aan een voorverpakte en zo’n gezond mogelijke traktatie. 
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Schoolfruit 
Regelmatig hebben wij aan het einde van de week nog schoolfruit over. Wij vinden het zonde om 
dit weg te gooien en maken er graag iemand blij mee. Heeft u interesse om, als het zo uit komt, 
een zakje fruit thuis te krijgen via uw kind. Kunt u dit melden bij de leerkracht. Zo verspillen wij 
niets en maken we u blij! Win win zeg maar… 
 
 
Nogmaals een oproep voor: 
 

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! 
 
 

 
 
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. 
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Kanjertraining 

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

Leerl ingen 
 
Welk gedrag willen we wel en niet op school? Waar ligt de grens? De smileyposter geeft hier 

handvatten voor. Wij willen kinderen leren om rekening met elkaar te houden. Let dus een beetje op 

de gevoelens van de mensen om je heen. Check even of de ander zich nog goed voelt bij jouw gedrag. 

Andersom geldt ook: het is jouw verantwoordelijkheid om aan te geven wanneer je je ergens niet 

prettig bij voelt. De meeste mensen bedoelen het goed, maar het gaat wel eens mis. Je helpt de ander 

door je grens aan te geven: “Ik vind het vervelend als je … doet. Wil je dat anders doen?” Natuurlijk 

helpen we als leerkrachten en ouders de kinderen bij het leren aangeven van je grenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkrachten, ouders en direct ie 
 
De smileyposter is ook van toepassing op de volwassenen rondom de leerlingen. 
 

Wat mogen wi j (school en ouders) van elkaar verwachten? 
 

• Als we ons zorgen maken om een kind, dan overleggen we respectvol met de kinderen, ouders 

en de leerkracht. We geven elkaar feedback. Dat betekent dat we op het schoolplein of via 

internet niet slecht spreken over een ander: we gaan met die ander in gesprek. Kortom: We 

spreken met respect over en met elkaar. 

• We zoeken een oplossing die goed is voor het kind, de klasgenoten, de ouders en de school. 

• Soms bedoelt de ander iets goed, maar ervaar je het vervelend. We geven dan rustig onze 

grens, zodat de ander rekening met je kan houden. 
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Afsprakenposter 
 

Als leidraad voor hoe wij op school met elkaar om willen gaan, gebruiken we de volgende vijf 

uitgangspunten van de Kanjertraining. Op school ziet u deze uitgangspunten op de 

kanjerafsprakenposters. De kleuren verwijzen naar de petten. Hieronder staan de posters zoals 

bedoeld voor de kleuters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Schoolfruit 

 
Komende week mogen we gaan genieten van ananas, appel en peer. De 

kinderen hoeven op woensdag en donderdag voor het 10-uurtje dus geen 

eten mee te nemen. Iets te drinken graag wel.  


