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                                            Hienwijzer 14 
Belangrijke data 
2 april Goede vrijdag; paasviering alle kinderen uit om 12.00u 

5 april 2e Paasdag; alle kinderen vrij 

6 april Start thema Lentekriebels 

13 april Nationale buitenlesdag 

15 april Hienwijzer 15 

20,21,22 april Cito eind groep 8 

23 april Koningsspelen 

 
Formatie 
We zijn met het team druk bezig met het uitwerken van de formatie. We bekijken met elkaar 
welke groepen er volgend jaar komen en welke leerkrachten voor de groepen komen te staan. 
We zien op dit moment een grote toename van kleuters en hierdoor hebben wij de wens om 
volgend schooljaar een 2e kleutergroep te openen. Op dit moment bekijken we hoe we dit kunnen 
bekostigen. 
We hopen op korte termijn uitsluitsel te hebben en zodra we een definitief plan hebben, zal ik u 
informeren. 
Na het neerzetten van de groepen en leerkrachten, zullen we ons gaan buigen over de 
groepsindeling.  
 
Oproep oudercommissie 
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Kanjertraining 

 
De rol van leerkrachten, ouders en directie bi j grensoverschri jdend gedrag 
 

 
Wat is gre nsov erschri jdend ge drag? 
 

Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren plaatsvinden: verbaal, fysiek of 

materieel. Het kan bijvoorbeeld gaan om pesten, agressief gedrag, spullen kapot maken of stelen, 

discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie. Het gedrag kan zowel opzettelijk als 

onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en 

onaangenaam. 
 

   Ongewenst verbaal gedrag:  
Iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren, schelden of verbaal pesten. 
Het kan gaan over de betrokkene en/of familie. 
   
 Ongewenst fysiek gedrag:  
Slaan, schoppen, bijten, duwen, spugen, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik van een wapen of een 
voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt. Beschadiging en/of vernielen van bezittingen van 
leerlingen, personeel, of anderen zoals ouders of de school. 
   
Daarnaast kunnen de volgende gebeurtenissen aanleiding zijn tot een afkoelingsperiode: 

• Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels; 
In het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel; 

• Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel; 

• Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen, ouders/ 
verzorgers en/of personeel. 

 
Ieder ongewenst, agressief, storend en/of opstandig gedrag, waarbij de ander gekwetst wordt is 
ontoelaatbaar. Als de interventie of correctie van de leerkracht niet of onvoldoende blijkt te werken, treedt 
dit protocol (gebaseerd op hst 5 uit het veiligheidsbeleid Trivium) in werking. 
 
In de volgende Hienwijzer leest u het stappenplan dat wij gebruiken bij aanhoudend storend gedrag. 
 
 
1 april grap 
Vandaag hebben we samen met de kinderen van groep 4 t/m 8 hard gelachen om de 1 april grap over het 
warme hoofden onderzoek. Natuurlijk was er dit er niet, toch ging iedereen zeer serieus aan de slag om de 
toets zo goed mogelijk te maken. Hieronder een paar foto’s… 
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Ingang plein 
Volgende week wordt er een start gemaakt met het open breken van de Anna v Burenlaan. Dit 
betekent dat we dan weer allemaal via het hek aan de Wilhelminalaan het plein op moeten 
komen. Over 2 weken is de Emmalaan weer bereikbaar.  
Vanaf komende dinsdag tot het moment dat de Emmalaan weer bereikbaar is, kunnen alle 
kinderen via de Wilhelminalaan het schoolplein op komen. 
We kiezen ervoor om niet opnieuw het breng- en haalschema aan te passen, omdat dit veel onrust 
geeft voor 2 weken. Wel vraag ik u extra te letten op het afstand houden van andere volwassenen 
en kinderen. Blijft u niet hangen bij het hek, maar ga direct verder. Zo houden we de situatie voor 
iedereen zo veilig mogelijk.  
Ik zal u informeren wanneer de breng- en haalplek weer splitst naar de Emmalaan. 
 
 
25 mei 
In de jaarkalender staat op dinsdag 25 mei een oranje balkje. Dit heeft geen betekenis. Deze dag is 
er gewoon school voor alle kinderen.  
 
 
Juf Anouk 
Vanaf vorige week is Juf Anouk weer af en toe op school aanwezig. Zij zal beginnen met taken 
oppakken buiten te klas, waarna deze zullen uitbreiden naar taken met kinderen in de klas. Juf 
Anouk zal deze klassentaken oppakken in groep 2/3 naast Juf Betsie en Juf Caroline.  
Deze klas zal daar op een later moment nog verder over geïnformeerd worden.  
 
 
Ingezamelde geld schoolplein materiaal 
Al een ruime tijd geleden hebben we met alle kinderen geld ingezameld voor nieuw 
buitenspeelmateriaal. Door het gekke schooljaar hebben is het nog niet gelukt hier spullen van aan 
te schaffen. Op dit moment is meester Colin bezig om te bekijken wat we willen kopen. Hij vraagt 
hiervoor ook naar de wens van de kinderen in de verschillende groepen. 
Met het lenteweer in het vooruitzicht kijken we uit naar nieuwe materialen om lekker mee buiten 
te spelen.  
 
 
Bibliotheek op school 
Graag stel ik me even voor als de nieuwe leescoach vanuit de Bibliotheek op School. Ik ben Anita 
Pauw en sinds 1 november werkzaam bij Bibliotheek Rivierenland. Als leescoach sta ik voor het 
ontwikkelen van leesplezier bij kinderen. Want, vinden wij, voor iedereen moet lezen een 
plezierige ervaring zijn! Lezen vergroot de wereld van kinderen. Tijdens het lezen doen kinderen 
ervaringen op in hun hoofd en raken ze bekend met andere dingen in de wereld om hen heen.  
Ongeveer 1x per maand kom ik op school om lezen te promoten in de klas. Soms ben ik in de klas 
en kom ik nieuwe boeken brengen waarover ik iets vertel. Door over een boek te vertellen wil 
vaak 1 op de 3 kinderen dit boek gaan lezen! De andere keer neem ik leerlingen apart en gaan we 
in gesprek over het kiezen van een leuk boek. Dit doen we meestal in de schoolbibliotheek. Ik 
luister naar de interesses van kinderen en vraag aan welke boeken ze een leuke herinnering 
hebben. Samen zoeken we een leuk boek uit de schoolbibliotheek. Ik geef leerkrachten tips voor 
het stimuleren van lezen in de klas en boekentips voor leerlingen persoonlijk.  
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De belangrijke rol als ouder 
Leesplezier is erg belangrijk voor de algemene leesontwikkeling. Dit hebben kinderen nodig om 
later als volwassene goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Lezen en begrijpen wat je leest 
komen overal in terug; een nieuw contract voor je telefoon, een hypotheek afsluiten, een 
sollicitatiebrief schrijven…. Als ouders speelt u hierin ook een belangrijke rol! Voorlezen stopt niet 
na de kleuterleeftijd. Geef zelf het goede voorbeeld: leest u zelf ook nog wel eens (zichtbaar) een 
boek?!  
Mocht u vragen hebben over het lezen thuis en hoe dit te kunnen stimuleren vraag dit dan na via 
de leerkracht.  

 
 


