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                                             Hienwijzer 13 
Belangrijke data 
23,24,25 

maart 

Oudergesprekken 

29 maart Start thema Pasen 

2 april Goede vrijdag; paasviering alle kinderen uit om 12.00u 

5 april 2e Paasdag; alle kinderen vrij 

6 april Start thema Lentekriebels 

 
Moestuinhulp gezocht! 
Beste groen(te) ouders, opa's en oma's, andere belangstellenden, 

 

Wij zijn op zoek naar ouders of andere 'hulptroepen' die willen meehelpen met onze school-

moestuin. Na de voorjaarsvakantie willen we gaan beginnen met de zaadjes, zodat de plantjes 

over een aantal maanden kunnen worden geplant in de moestuin. Wij hebben de meeste 

spullen op school, maar zouden het fijn vinden als  er meerdere ouders af en toe met groepjes 

aan slag kunnen. 

 

Uiteraard passen we dit aan op de geldende regels m.b.t. Corona. 

 

Wij willen graag meedenken, maar komen onder schooltijd handen tekort. Heeft u een hart 

voor 🌱 en geduld om kinderen te leren hoe de natuur werkt van zaadje tot bijvoorbeeld 

salade 🥗 maken? Meld u dan aan. Vele handen maken licht werk. 💪🏻 

 

Groetjes, 
Juf Loes en juf Joke 
 
 
Kanjertraining 
In voorgaande Hienwijzers heeft  u  kunnen le zen hoe we omgaan met momenten 
waarop k inderen last  hebben van e lkaar .  We hebben toen fase  1 en 2 besproken. 
Hieronder leest  u  hoe we omgaan met s ituat ies waar in het  last i gval len structureel  
wordt  of  is .  Dit  noemen we pesten.  
 
Definitie pesten 
Wanneer een kind of groepje in een machtsverhouding steeds opnieuw een ander kind blijft lastigvallen 

(psychisch, verbaal of fysiek), spreken we van pestproblematiek. Bij plagen zijn de kinderen gelijk aan elkaar; er 

is geen machtsverhouding. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de 

ander. Het gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig. 
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Pesten kan heel schadelijk zijn en daarom moeten we samen zorgen dat het snel stopt. Hierbij gaat het 

om duidelijk begrenzen van ongewenst gedrag (van alle partijen) en het herstellen van het vertrouwen. 

Omdat ieder pestgeval weer anders is, staan hieronder een aantal vuistregels die wij hanteren.  

 

1. Denk aan alle rollen binnen het pesten. 
a. Wij (het team en de ouders van het kind dat pest) keuren 

het pestgedrag af en er volgt een consequentie indien het 

doorgaat. Hierbij wordt pestgedrag omgebogen in positief en 

betrokken gedrag in de klas. 

b. We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en een 

positieve rol te spelen voor elkaar. We leren buitenstaanders 

(klasgenoten) het pestgedrag niet te bekrachtigen. Kinderen 

leren een goede vriend te zijn van de pester: help je vriend 

door hem weg te halen uit het pesten en met hem iets anders 

te gaan doen. Als omstanders / buitenstaanders niet ingrijpen, 

stemmen ze impliciet in met pesten. 

c. Kinderen die gepest worden oefenen om duidelijk hun grens aan te geven, geen benzine 

te geven, erbij weg te gaan en naar een maatje te gaan. Werkt het niet, dan ga je naar 

het aanwezige gezag. 

d. Klasgenoten hebben allemaal maatjes. We leren kinderen hoe je een goed maatje kan zijn 

voor iemand die last heeft van een ander. Wees zelf te vertrouwen, geef geen benzine aan 

pestgedrag en ga samen iets anders doen. 

 

2. Betrek de context. 

a. Het betrekken van ouders bij de normvorming en het groepsproces is van groot belang, 

dit versterkt het WIJ-gevoel. Kinderen luisteren in de eerste plaats naar hun ouders. 

Ouders helpen hun kind door met vertrouwen te spreken over klasgenoten, ouders en 

de school. 

b. De groepsnorm is van grote invloed op pesten. De groepsnorm moet zijn dat we onze 

eigen status/populariteit niet versterken op een manier die ten koste gaat van een ander. 

Deze groepsnorm wordt versterkt door te werken aan het onderling vertrouwen in de 

groep, zoals beschreven onder Wat doen we preventief en hoe doen we dat? We leggen 

de focus daarbij op: 

 Wat gaat er goed in de klas? 

 Wat willen we verbeteren in de klas? 

 Welke kwaliteiten waarderen we bij elkaar?  

 Wat wordt ons plan? 

 Hoe kunnen we elkaar helpen? 
c. Indien nodig, betrekken wij de wijkagent 
 

3. We (team en ouders) letten op de manier waarop we dit doen. Onze leidraad: 

a. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op school. Er is daarom geen excuus voor 

wangedrag. 

b. We delen kinderen niet in, in daders en slachtoffers. Pesten is een complex probleem 

waarbij daders en slachtoffer niet altijd te scheiden zijn en soms een en dezelfde persoon 

is. Kinderen worden niet in hun kracht gezet door ze te labelen als dader of slachtoffer. 

De ‘dader’ wordt dan negatief bekeken (met wantrouwen) en doet dan al snel iets fout in 

de ogen van anderen. Het ‘slachtoffer’ wordt dan als zwak bestempeld, en wordt niet 

aangesproken op zijn of haar (veer)kracht. Hoe dan wel: 

c. We zoeken een oplossing die goed is voor alle betrokkenen.  

d. We blijven met respect spreken over en met elkaar. 

e. Wij (ouders en team) geven hierin het goede voorbeeld. 
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Pasen 
“Het wordt licht” het thema van deze periode op weg naar Pasen. We 
horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet. Maar we horen 
ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en 
uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt het donker in het land, 
maar niet voor altijd. God maakt het weer licht… 
 
Via de lessen in de klas, de verhalen die bij deze periode horen, liedjes en 
gedichtjes leren we over de 40 dagen richting Pasen.  
 
Volgende week vrijdag 2 april, Goede vrijdag, sluiten we het thema Pasen af met een fijne viering 
in elke klas. Hierover wordt u nog geïnformeerd. 
 
Begin deze week krijgt uw kind een pakketje mee voor een Paasspeurtocht in onze buurt. Dit 
wordt georganiseerd vanuit de kinderclubs van de kerk. Ieder kind kan met het pakketje de 
speurtocht lopen vanaf 27 maart. Aan het eind van de speurtocht wacht een leuk cadeautje! 
 
  

Nieuws uit de klassen 
Wist u dat…. Groep 1/2 hele mooie lentebloemen kan maken. 
Er wordt gewerkt over sneeuwklokjes, tulpen, hyacinten en 
narcissen. 
 
Wist u dat… Groep 2/3 zonnebloemzaadjes geeft gepland en 
dat ieder kind zelf voor z’n plantje moet zorgen. Water geven, 
draaien en heel veel liefde… 

 
Wist u dat… Groep 4/5 heel veel oefent met coöperatieve werkvormen, hierdoor leren de 
kinderen heel goed samenwerken. 
 
Wist u dat… Groep 6/7 kind-eigen doelen op gaat stellen, zodat ieder kind meer verantwoordelijk 
wordt voor wat hij/zij leert.  
 
Wist u dat… Groep 7/8 oefent met het maken van een werkstuk. 
 
 
Broertjes/zusjes en bekenden aanmelden 
Heeft u in het gezin nog een zoon of dochter die inmiddels 2 jaar is geworden en is hij/zij nog niet 
aangemeld op school… dan wil ik u vragen om uw kind aan te melden. Zo kunnen wij goed vooruit 
kijken en zien wanneer er kinderen instromen op school. Dit is belangrijk voor de groepsindeling 
voor de komende jaren. 
U kunt een aanmeldformulier vragen bij Megan. Het formulier kan dan meegeven worden of via 
de mail verstuurd. Megan is te bereiken via 0488-441226 of directie@dehien.nl 
 
Weet u nog iemand uit de straat, buurt of vanuit uw kennissenkring met een kind ouder dan 2 
jaar, die voornemend is naar de Hien te gaan. Vraag dan ook aan diegene om eens contact op te 
nemen om kennis te maken.  
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Samen alert 
Wat fijn om te zien dat we samen ervoor zorgen dat de maatregelen zoveel mogelijk nageleefd 
worden.  
Aangezien de werkzaamheden aan de Emmalaan nog niet afgerond zijn, wil ik u vragen nog steeds 
via onderstaande verdeling uw kind(eren) te brengen en halen. 
Alle kinderen worden tussen 8.15-8.30u gebracht. 

- Gezinnen met een achternaam beginnend met een A t/m H komen via het hek aan de Anna 
v Burenlaan (huidige bibliotheek) 

- Gezinnen met een achternaam beginnend met een I t/m Z komen via het hek aan de 
Wilhelminalaan.  

Alle kinderen zijn om 14.00u uit. Uw kind komt weer uit het hek waar hij gebracht is. 
Ouders komen nog steeds niet op het schoolplein, behalve van kinderen uit groep 1 t/m 3. Zij 
kunnen met halen en brengen tot aan de lijn mee lopen.  
 
We zien helaas wel regelmatig kinderen die verkouden zijn op school komen. Ik wil u vragen hier 
thuis alert op te zijn en uw kind, ook bij milde klachten (snotneus, hoesten), thuis te houden. U 
kunt uw kind laten testen of wachten tot de verkoudheid 24u over is. Dan mag uw kind weer naar 
school.  
 
 
Informatie vanuit de GGD  
Nauwe contacten (zowel leerlingen als medewerkers) hoeven niet in quarantaine als zij in de 8 
weken vóór het risicocontact positief zijn getest op corona. De kans dat zij opnieuw corona krijgen 
binnen die periode is heel klein. Testen is dan ook niet nodig. Zij moeten wel hun klachten in de 
gaten houden. Ontwikkelt de leerling/medewerker toch klachten na een risicocontact, dan wordt 
geadviseerd om contact op te nemen met de GGD via 088-144 7123. 
 
 
Om snel online de uitslag van een coronatest in te kunnen zien, is het noodzakelijk dat er voor het 
kind een DigiD is aangevraagd. De meeste (jonge) kinderen hebben nog geen DigiD en het kan na 
de aanvraag enkele dagen duren voordat deze binnen is. In Mijn DigiD is de uitslag van een test 
meteen te zien, ruim voordat de GGD belt met de uitslag. 
 
 
Thema sport en bewegen 
Sporten, bewegen, de Daily Mile en gezond eten. Thema sport en bewegen draait op volle 
toeren! Met de hulp van de Buurtsportcoaches hebben we afgelopen vrijdag een sportieve 
opening van het thema gehad.  
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Week van de Lentekriebels 
Van 6 t/m 9 april staat de Week van de Lentekriebels gepland. Tijdens deze week besteed onze 
school aandacht aan relationele en seksuele vorming. 
Scholen zijn sinds 2012 verplicht om hieraan 
aandacht te besteden vanuit de kerndoelen: 
Leerlingen moeten leren om respectvol om te gaan 
met seksualiteit en seksuele diversiteit.  
 
Het aanbod van de lessen is passend bij de leeftijd en 
belevingswereld van de kinderen. Naast informatie 
over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting 
(bovenbouw) gaat het in de Week van de Lentekriebels ook over vriendschap, liefde, relaties en 
omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. Het is van belang dat elk 
kind zichzelf kan zijn op school en leert dat we er samen voor kunnen zorgen dat, binnen onze 
normen en waarden, iedereen mag zijn wie hij/zij is. Heeft u vragen over deze week? Stel deze dan 
aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
 


