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Koffie ochtenden op Daltonschool Hillegom
Op Daltonschool Hillegom willen wij ons graag blijven ontwikkelen op allerlei gebieden. Dit is
bijvoorbeeld op het gebied van het Daltononderwijs, het aanbieden van de leerstof bij de leerlingen en
het laten ontwikkelen van de kinderen op allerlei verschillende vlakken. Hierbij vinden wij het tevens
fijn om met u als ouder in gesprek te gaan. Dit gebeurt al op de momenten van de 10minutengesprekken om over uw kind te praten, via de medezeggenschapsraad en ouderraad wordt er
ook goed meegedacht met de school. Graag ga ik ook met u in
gesprek over de schoolontwikkelingen. Wat vindt u prettig aan
Daltonschool Hillegom, waar ziet u verbeterpunten en tevens fijn om
elkaar te leren kennen op een ongedwongen manier. Op de volgende
data zal de koffie/thee klaarstaan om 8.30 uur tot 9.30 uur en kunt u
vrijblijvend in de algemene ruimte bij de keuken aanschuiven voor een
gezellig kopje koffie.


Maandag 3 april 2017



Dinsdag 18 april 2017



Woensdag 24 mei 2017



Donderdag 22 juni 2017

Handige hulpouder gezocht
Op woensdag 26 april (in de meivakantie) wordt er van 8.30 uur tot
ongeveer 16.00 uur nog een speelhuisje geplaatst op het schoolplein
inclusief glijbaan. Bent u in de gelegenheid om ons deze dag een
handje te helpen, dan kunt u zich opgeven bij Joyce Romijn.

Hallo allemaal,

Daar zijn wij weer, juf Francoise (stagiaire groep 4) en juf Arla (stagiaire groep 3)
Deze week zijn wij begonnen met het thema: Bloembollen. Dat hebben jullie vast al kunnen zien in de
klassen. Deze week zullen wij verschillende lessen geven over de bloembollen. Wij hebben afgelopen
donderdag samen in klas vragen bedacht wat wij nog te weten willen komen over de bloembollen, wij
hebben gebrainstormd. Er was bijvoorbeeld een vraag hoe de bloembollen er van binnen uitzien. De
leerlingen van groep 4 Hebben maandag in de klas uien ontleed (door allergie konden wij helaas geen
bloembollen kunnen ontleden). De leerlingen van groep 3 hebben dinsdag bloembollen ontleed in de
klas. Deze week zullen wij meerdere leuke lessen gaan geven.
De bloembollen hebben wij gekregen van tuincentrum De Oosteinde.
Juf Francoise en juf Arla

Voorjaar in groep 3
Het voorjaar is ook in groep 3 in alle hevigheid losgebarsten!
Julie nam haar nieuwe kip mee naar school en heeft haar laten zien aan
de klas.
Juf Arla is donderdag een project begonnen over bloembollen. De hele
klas ruikt naar bloemen! Heerlijk!!
We wensen juf Arla nog een gezellige week in groep 3. Vrijdag is ze
helaas voor het laatst. Hierna gaat ze op de donderdagen stagelopen in
groep 7 bij juf Suze.
Juf Arla, bedankt voor de leuke lessen en een plezierige en leerzame
tijd in groep 7!!

De kinderen en juffen van groep 3.

Wij trokken aan de bel voor het Liliane Fonds
Afgelopen woensdag hebben wij vlak voor het uitgaan van de
school met alle kinderen en leerkrachten van de Brede School
Hillegom 1 minuut lang herrie gemaakt. Dit had alles te maken
met het aandacht vragen voor kinderen met een handicap die in
arme landen niet naar school kunnen. De kinderen hebben hier
in de klassen over gesproken en is daar de nodige aandacht
aan besteed. Vanuit Gemeente Hillegom was wethouder Fred
van Trigt hierbij aanwezig alsmede de plaatselijke pers. Houdt u
dus de komende week de kranten in de gaten!

Gastles kindergemeenteraad in groep 8
Afgelopen vrijdag (24 maart) kreeg groep 8 de eerste gastles over de werking van de gemeenteraad.
Deze gastles werd gegeven door twee leden van Hillegomse gemeenteraad. Vrijdag 31 maart zullen
we de tweede gastles krijgen waardoor we meer te weten komen over hoe de gemeenteraad werkt en
hoe een commissievergadering werkt. Dit alles ter voorbereiding op commissievergadering van onze
kindergemeenteraad.

Groep 1 en 2 naar de kinderboerderij
Op 15 maart zijn de groepen 1 en 2 naar de kinderboerderij in Noordwijkerhout geweest. In de klassen
werd het thema “de boerderij” behandeld en wat is het dan leuk om de
dieren in het écht te zien en te kunnen aanraken! Van tevoren dachten de
kinderen dat alle varkens écht roze zouden zijn, maar wat bleek….hier was
een bruin varken! Ze konden ook fijn knuffelen met de konijnen in bij de
geitjes in het hok.

