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Verder informatie hierover volgt
Goede vrijdag
Alle leerlingen vrij

Vrijdag 14 april 2017

Nieuwe website
Sinds afgelopen week is de nieuwe website van start gegaan van Daltonschool Hillegom. Deze zal de
komende periode verder worden bijgewerkt. Wilt u alvast een kijkje komen nemen op de website, dan
is dit het adres:
www.daltonschoolhillegom.nl

Bushalte bij de school
Vanaf 17 maart zal de bushalte bij de school weer opengaan. Vanaf die tijd mag u uw auto
daar niet meer parkeren bij het halen/brengen van uw kind(eren). Er zal vanaf die tijd ook
bekeurd gaan worden wanneer er wel auto’s staan.

Groenvoorziening naast Brede School Hillegom
Vanaf half maart zullen er werkzaamheden plaatsvinden naast de school achter de bushalte bij de
vijver. De gemeente zal deze hele plek opknappen en zal er een pad worden aangelegd naar de zijingang van de school.
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In-/uitstroom
In klas 1/2B bij juf Nikki en juf Karen is Noemi Kostrzyca gekomen, zij is het zusje van Kornel uit 1/2A.
In groep 4 bij juf Marja hebben we twee nieuwe leerlingen verwelkomd, het zijn Noa Griekspoor en
Nikodem Wojcik. We wensen ze veel plezier op Daltonschool Hillegom.
Uit groep 7 is Maria Luiza Blanca verhuisd naar Haarlem, wij wensen haar veel plezier op obs De
Kring!

Stagiaires
Hallo allemaal,
Wij zijn Francoise en Arla van de Pabo Den-Haag. Francoise loopt op dit moment stage in groep 4, bij
juf Marja. Arla loopt op dit moment stage in groep 3, bij juf Erny. Donderdag 23 maart beginnen wij
met een thema. Dit thema zullen wij later bekend maken. Wij zullen ook de hele week daarna
aanwezig zijn tot vrijdag 31 maart. Dat is gelijk onze laatste stagedag in groep 3 en 4. Daarna gaat
Francoise door naar groep 5/6 en Arla gaat naar groep 7.
Wij hebben erg veel zin in de aankomende tijd!
Groetjes, Francoise en Arla

Kleuters
Afgelopen vrijdag zijn de kleuters een bezoekje gaan brengen aan het hertenkamp een stukje
verderop. We hebben hier verschillende dieren gezien onder andere: herten, schapen, lammetjes,
kippen en een pauw.

Op woensdagochtend 15 maart zullen de kleuters de kinderboerderij in Noordwijkerhout gaan
bezoeken.
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Kindergemeenteraad groep 8
Groep 8 zal dit jaar deelnemen aan het project de kindergemeenteraad. Dit doen we samen met 2
andere Hillegomse scholen. Dit project wordt dit jaar voor het eerst in Hillegom georganiseerd.
Hillegomse verenigingen en organisaties kunnen projecten indienen waarvoor een financiële bijdrage
gewenst is vanuit de gemeente. De kinderen van groep 8 krijgen twee gastlessen in de klas. Deze
lessen worden gegeven door leden van de gemeenteraad. De kinderen krijgen in die lessen geleerd
hoe een gemeenteraad werkt, hoe je meningen kunt vormen en krijgen te horen welke projecten er
zijn ingediend. Tijdens de derde bijeenkomst zullen we met de klas naar het gemeentehuis gaan om
een commissievergadering te houden. Alle ingestuurde projecten worden hier besproken en er wordt
democratisch besloten welke twee projecten er namens onze school gekozen worden.
Deze projecten zullen worden uitgelegd en verdedigd tijdens de kindergemeenteraad op
woensdagavond 12 april. Tijdens de kindergemeenteraad zullen 4 kinderen uit onze groep de twee
ingediende projecten gaan bespreken en verdedigen. Ook de twee andere scholen zullen per school
twee projecten bespreken en verdedigen. Tijdens deze avond mogen er 8 andere kinderen van onze
groep hierbij aanwezig zijn ter ondersteuning.
Aan het eind van de kindergemeenteraad wordt er gestemd en besloten welk project de financiële
bijdrage krijgt. Zo krijgen de kinderen een belangrijke taak en leren ze hoe belangrijk de
gemeenteraad is.

Gezond in school
Op Daltonschool Hillegom willen we graag dat kinderen zichzelf zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen. Een belangrijk punt hierbij is voeding. Het is
bewezen dat kinderen beter presteren en beter in hun vel zitten wanneer zij
gezonde voeding door de dag heen krijgen. Dit willen wij dan ook op onze
school zeker stimuleren. Hierdoor zult u regelmatig in nieuwsbrieven tips lezen
over gezonde pauzehapjes en traktaties. In de klassen zal er tijdens de
pauzehap regelmatig aandacht aan worden geschonken met de kinderen wat gezonde voeding met je
doet. Hieronder het eerste idee voor gezonde tussendoortjes. Heeft u zelf leuke ideeën die u met ons
en ouders wilt delen, dan kunt u deze altijd naar de directie mailen en zullen deze worden
meegenomen in de nieuwsbrieven.

10 uur is traditioneel gezien dé tijd voor een lekkere pauzehap. Het is leuk om volop te variëren met
bijvoorbeeld:


Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.



Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.



Volkoren- of bruinbrood, volkoren knäckebröd of een mueslibol.
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Smakelijke voorbeelden

4-8 jaar

9-13 jaar



Waterpret: een schijf watermeloen.



Oosters genoegen: bakje met dadels en

met handje ongezouten studentenhaver

gedroogde abrikozen.

of stukjes fruit. Een stukje huishoudfolie

Klein maar fijn: mini-bruinbolletje met

erover zorgt dat de inhoud niet uit het

light zuivelspread en een plakje

vormpje valt.







komkommer.


Cakeje anders: papieren cakevormpje

Bakje banaan: bakje magere yoghurt
met een halve banaan in stukjes.

Gekleurde patatjes: reepjes van


bijvoorbeeld komkommer, paprika en

Rond in de mond: mini-mueslibol met

selderij in een leuk bakje. Gebruik

halvarine of margarine en een plakje 30+

verschillende kleuren en snijd alle

kaas.

rauwkost even lang en in dezelfde dikte.



Fruitfeestje: blokjes fruit in een leuk
bakje, zoals rode meloen en peer. Snijd
het fruit allemaal even groot.

Drinken
Wist je dat in pakjes sap heel veel suiker zit? Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of
aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom zijn al die drankjes niet zo geschikt om mee te geven naar
school.
Wat dan wel?
-

Een (herbruikbaar) flesje water is het makkelijkste en gezondste om mee te geven. Zeker als
je kind op school deze bij kan vullen bij een kraan of tappunt. Was deze wel elke dag af.

-

Ook een thermosbeker thee (zonder suiker) is lekker.
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-

En een pakje of beker melk is geschikt. Je kunt voorkomen dat de melk lauw wordt door
koude melk in een thermosfles te doen. Ook een koeltasje kan uitkomst bieden.

Presentatie
Water = hip. En nog hipper als:


je een leuk flesje, hippe drinkbeker of bidon meegeeft.



je bijvoorbeeld een blaadje munt of een plakje
sinaasappel, citroen of limoen in het flesje doet.

Meer tips voor het eten en drinken op school?
Ga naar www.voedingscentrum.nl

Actie 'Wij trekken aan de bel' voor het recht op onderwijs
Op woensdag 22 maart 2017 om 12.20 uur vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op
die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder
meer toeters en trommels. Zo vragen ze aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes
met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Dat zijn er meer dan 23
miljoen. Wij zullen dit samen met de Savioschool doen. Wethouder Fred van Trigt zal bij ons aanwezig
zijn samen met de plaatselijke pers.
Het Liliane Fonds maakt onderwijs mogelijk
Van de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaat 90% niet naar school. Hoe dat komt?
De school is te ver of niet toegankelijk voor hen. Ze worden geweigerd of weggestuurd. Leerkrachten
willen of kunnen hun geen lesgeven. Speciaal lesmateriaal is er niet. Ouders schamen zich voor hun
kind of hebben geen geld voor school.
Om kinderen met een handicap zich te laten ontwikkelen is onderwijs van groot belang. Daarvoor
moeten scholen toegankelijk zijn. Zij investeren daarom in voorzieningen, leermiddelen en
onderwijstraining. Elk jaar gaan ruim 40.000 kinderen met hulp van het Liliane Fonds naar school.
Van de kinderen met een handicap in de armste gebieden van Afrika, Azië en Latijns-Amerika komt
nog geen 10% ooit in een klaslokaal.

Lentekriebels op school
Vanaf 15 mei zullen we op school het project ‘Lentekriebels’ starten. Dit project wordt vanuit de GGD
aangeboden en wordt op heel veel scholen gegeven.
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In de periode van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen lessen krijgen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode: Kriebels
in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld van
de kinderen.

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het
gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt
er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan
experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs
omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle
groepen.

Lessen per leeftijdsfase
Het lespakket Kriebels in je buik biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 handvatten voor het
geven van relationele en seksuele vorming. Het materiaal bestaat uit een algemene introductie en vier
leskaternen (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8), met digitale ondersteuning. De
lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect
heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen,
opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op het gebied
van relaties en seksualiteit.

Voorafgaand aan dit project zal het team van Daltonschool Hillegom worden getraind door de GGD.
Tevens is er een ouderavond. Deze zal op 9 mei plaatsvinden op school. Verdere informatie zult u
t.z.t. ontvangen hierover, maar zet deze datum alvast in uw agenda! Op deze avond wordt u ook in de
gelegenheid gesteld voor het stellen van vragen.
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Regionaal schoolzwemkampioenschap Veenendaal
Goed nieuws voor nóg een zwemteam van school!
Omdat er een school, die geplaatst was in het
regionaal schoolzwemkampioenschap niet mee
kan doen, mag er nóg een team uit Hillegom mee
naar Veenendaal!!

Team 3 van Hilmare, die bij het schoolzwemkampioenschap 4e werd, mag alsnog mee. Dit team
bestaat uit de volgende leerlingen: Gijs Melis, Valentijn Roeloffs, Eva Melis, Doris Breij, Anniek van de
Reep en Jelte Weijers.
Het kampioenschap wordt gehouden op 20 mei 2017 in Veenendaal. Tijdstip en adres van de locatie
volgen later nog.

Vanuit het Jeugd en Gezins Team
Er wordt vanuit het JGT een coole Kikker training gegeven. Dit is een sociale vaardigheidstraining
voor kinderen. Dit keer richten zij zich op meiden van 9-12 jaar.

We willen beginnen op donderdag 16 maart, het zijn 11 bijeenkomsten.
De overige data zijn:

do 20 april

do 23 maart

do 11 mei

do 30 maart

ma 15 mei

ma 3 april

woe 24 mei

do 13 april

do 1 juni
do 8 juni

(i.v.m. feestdagen zijn niet alle bijeenkomsten op donderdag! )
De bijeenkomsten zijn van 15.30u - 17.00u.
De twee ouderavonden zijn do 6 april en woe 17 mei van 19.30-20.30u

Mocht u uw kind hiervoor willen opgeven, dan kunt u contact opnemen met het JGT

(088) 254 23 75
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Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek

Gezinsrelaties na Scheiding

Doel van het onderzoek
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders
mee. Met dit onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar
omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie
kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Doelgroep
We zijn daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn
gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer kinderen zijn tussen de 8-16 jaar. Ervaring
met eerder onderzoek leert ons dat kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit
soort onderzoek. Het liefst zien we beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee
wil doen. Als beide ouders meedoen dan hoeven zij niets samen te doen, er worden aparte afspraken
gemaakt. Ook hoeven ouders en kinderen niet naar de Universiteit Utrecht te komen.

Onderzoeksopzet
Om verandering te kunnen onderzoeken zijn er 3 metingen: kort nadat ouders apart wonen, één jaar
later en nog één jaar later. Voor elke meting krijgen kinderen €10,- en aan het eind worden 3
geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) verloot. Tijdens het onderzoek vullen ouder(s) en kind(eren)
afzonderlijk een vragenlijst in. Ook filmen we ouder en kind tijdens een gezamenlijk taakje in
gespreksvorm. Tot slot houden kinderen elk halfjaar, 2 weken een paar vragen bij in onze App.

Helpt u ons mee…
…meer zicht te krijgen op hoe gezinnen zich aanpassen na een scheiding, zodat we kinderen én
ouders beter kunnen helpen tijdens deze vaak lastige periode? Of kent u iemand anders in deze
situatie die mogelijk mee zou willen doen? Kijk op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl
voor meer informatie, onze contactgegevens en een online aanmeldformulier! U kunt ook direct
mailen naar gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl

***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens
blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.***
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Museum De Zwarte Tulp MAART 2017:

NIEUW! Tentoonstelling
William Morris, Patronen van Bloemen
Dit voorjaar staan de bloempatronen van William Morris (1834 – 1896) centraal in Museum De Zwarte
Tulp. Morris’ ontwerpen kenmerken zich door een overvloed aan bloemen, repeterende patronen en
intens kleurgebruik. De Morris & Co. behangsels en stoffen – ooit met de hand gedrukt maar nu
machinaal – worden nog steeds, ruim honderd jaar later, geproduceerd en wereldwijd verkocht. De
tentoonstelling is te zien vanaf 18 maart tot en met 6 augustus 2017. Gedurende de tentoonstelling
‘William Morris, Patronen van Bloemen’ worden er lezingen en workshops georganiseerd voor jong en
oud. Ook is er veel merchandising beschikbaar in de museumwinkel. Voor meer informatie:
wwww.museumdezwartetulp.nl

KINDERACTIVITEITEN
Kijk-Doe -Ontdek
Woensdag 29 maart 14.30 – 16.30 uur:
Kijk-Doe-Ontdek! kinderworkshop ‘Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet!’
We gaan op avontuur door kunstcollectie van Museum De Zwarte Tulp. Ga opzoek naar de mooiste
details en werk deze later uit op een tasje die je mee naar huis mag nemen. Een entreekaartje (€ 3,) voor het museum voldoet als toegang en meedoen.

Speur je wijs altijd prijs
Altijd te doen: leuke leerzame speurtocht over kunst en de streek waarin je woont. Voor kinderen van
8 t/m 12 jaar. Prijs: € 2,- Aan het einde van de speurtocht ligt er voor iedereen een prijsje klaar.
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