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Belangrijke data
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Nieuwsbrief 14

Dinsdag 11 april 2017

Vrijdag 14 april 2017

MR vergadering 20.00 uur
Handbaltoernooi bij SV Hillegom voor degene
die zich hiervoor hebben opgegeven.
Opening Brede School Hillegom
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij

Maandag 17 april 2017

Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

18-19-20 april 2017

Eind Cito groep 8

Woensdag 19 april 2017

Speelgoedochtend groepen 1 en 2

Vrijdag 21 april 2017

Koningsspelen

Maandag 24 april t/m zondag 7 mei 2017

Meivakantie

Maandag 8 mei 2017

Start school

Dinsdag 9 mei 2017

Schoolfotograaf

Woensdag 12 april 2017
Donderdag 13 april 2017

Dinsdag 9 mei 2017
Dinsdag 9 mei 2017

Ouderavond relaties en seksualiteit, meer
informatie in deze nieuwsbrief
Nieuwsbrief 15

In-/uitstroom
Op 26 maart is Ayzus al Darubi, het zusje van Sandy, Sarah en Seif bij juf Savannah gekomen, wij
wensen haar een fijne tijd op onze school!
Donnique Tomassen uit groep 7 is op 19 maart naar basisschool Valkenburg in Heemstede gegaan,
wij wensen hem daar een goede tijd toe.

Vanuit de ouderraad
Afgelopen periode heeft u wellicht van de ouderraad een brief ontvangen m.b.t. de ouderbijdrage.
Hierin is per abuis een oud jaartal neergezet. Uiteraard zal dit moeten zijn: schooljaar 2016-2017. Wij
danken u voor uw begrip.

Openingsfeest donderdag 13 april
Aanstaande donderdag is het zover: Brede School Hillegom, waar wij als Daltonschool Hillegom onder
vallen, wordt officieel geopend. Afgelopen week heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen via de
mail. U bent van harte welkom tussen 10.45 uur en 11.40 uur. Voor de kinderen is er voor deze dag
een erg leuk programma in elkaar gezet door teamleden van Daltonschool Hillegom en de
Savioschool.

Koffie ochtenden op Daltonschool Hillegom
De eerste koffieochtend is een feit op Daltonschool Hillegom. Op maandag 3 april heb ik gezellig
gebabbeld met een aantal ouders over allerlei onderwerpen onder het genot van een kopje koffie en
thee. Graag nodig ik u uit om een volgende keer hier ook bij aanwezig te zijn.
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.


Dinsdag 18 april 2017



Woensdag 31 mei 2017 (deze datum is verplaatst van woensdag
24 mei)



Donderdag 22 juni 2017

Speelhuisje op het plein
Op woensdag 26 april (in de meivakantie) zou er nog een speelhuisje
geplaatst op het schoolplein inclusief glijbaan. Hiervoor hebben 3 ouders
zich opgegeven. Nu heb ik van de aannemer te horen gekregen dat het
huisje niet op tijd geleverd kan worden helaas en zal het op een andere
dag in elkaar gezet worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit vrijdag 2
juni worden. Bent u in de gelegenheid om deze dag een handje te
helpen? Dan graag doorgeven aan Joyce Romijn.
1 ouder hiervoor is voldoende.

Buitenspelen op het schoolplein ná schooltijd
De afgelopen periode zijn er ouders en kinderen naar ons toegekomen met de vraag of ze na
schooltijd op het schoolplein mochten spelen. De afspraak hierover is dat, wanneer de BSO aanwezig
is met de kinderen dit niet kan. Dan is het plein voor de kinderen die op de Theepot zitten. Wanneer zij
er niet zijn is het spelen onder de verantwoording van u als ouder. Officieel is het niet toegestaan,
maar willen wij wel een oogje toeknijpen.

Nieuws van de groepen 1/2
Wij zijn begonnen met een nieuw circuit op de vrijdagochtend. Daar leren we alles over vormen,
kleuren en kleuren mengen, brooddegen, de cyclus van de kikker, lampionnen, kriebelbeestjes en
borduren.

Oproep:
Wij zijn op zoek naar kleding voor 'ongelukjes' zoals onderbroekjes, broeken, sokken en maillots.
Tevens zijn wij op zoek naar kleine koffiemelk flesjes...

Nieuws van groep 3
In de klas zijn we bezig met het volgen van de groei van
kikkervisje tot kikker. Elke dag kijken de kinderen of er
veranderingen zijn. En die zijn er! Het gaat allemaal zo
snel. Er is heel wat te ontdekken!! Bedankt vader van Puck
voor de kikkervisjes!
We hebben vorige week kern 9 van Veilig Leren Lezen afgesloten. We hebben in de klas veel
leerzame proefjes gedaan. We beginnen deze week aan kern 10. Uw kind heeft hierover een brief
mee naar huis gekregen. Kern 10 gaat over verzamelen. Mocht uw kind thuis iets hebben wat het
verzamelt, dan zou het leuk zijn als het hier over kan vertellen of kan laten zien.
De kinderen genieten van het knutselcircuit op de donderdagmiddagen. Ze maakten de afgelopen
periode een papieren glas-in-lood vis of olifant, een mobiel van vormpjes en letters van brooddeeg
aan een tak en een papieren bewegende trekvogel.
Binnenkort start er op donderdagmiddag weer een nieuwe ronde tot aan de zomervakantie. Mocht u
nog tijd hebben om ons te helpen en een groepje kinderen willen begeleiden dan kunt u zich opgeven
bij juf Marja of juf Erny.

CITO eindtoets groep 8
De Cito eindtoets vindt dit jaar voor het eerst op 18, 19 en 20 april. Op dinsdag-, woensdag-, en
donderdagochtend zal in groep 8 de eindtoets worden afgenomen. Zo’n 16 verschillende taken
worden op deze ochtenden afgenomen. Hierbij moet u denken aan de onderdelen taal, rekenen en
Wereldoriëntatie. Deze laatste tellen weliswaar niet mee voor de eindbeoordeling, maar geven wel
een indicatie. Om deze lange toetsdagen uitgerust in te gaan, is voldoende nachtrust een pree. Wij
hopen dan ook dat u hier als ouder rekening mee houdt. Wij wensen alle leerlingen veel succes!

stilte a.u.b. CITO

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)

De MR overlegt regelmatig met de directie over allerlei zaken die de school aangaan. De
eerstvolgende vergadering is vanavond (dinsdag 11 april) om 20:00 uur. De vergadering is
openbaar, dus u bent van harte welkom. Wij vinden het wel fijn als u dit vooraf even laat weten aan
één van de leden van de MR of door een mailtje te sturen naar mr@daltonschoolhillegom.nl

Onderwerpen die vanavond op de agenda staan zijn onder andere: actualiteiten vanuit school,
formatie/personeel, communicatie, risico-inventarisatie, zorgplan, oudertevredenheidsonderzoek en de
formatie van de MR

Wij zijn er voor jou!
Heb je vragen of opmerkingen over het functioneren van de school? Is er iets waar je mee zit, maar
vind je het lastig de leerkracht of directeur hierop aan te spreken? Laat dit dan aan een van ons
weten, zodat wij het kunnen bespreken met de directie.

Vragen en informatie
Voor vragen of meer informatie kun je een van de leden van de MR aanspreken, of je kunt je vraag
sturen naar mr@daltonschoolhillegom.nl
Voor wie ons nog niet kent: de medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit de volgende leden:

Nicole Weijer, leerkracht groep 5/6
Ruud van Schaik, ouder & voorzitter MR
Sabine Hoogkamer, ouder
Erny van Dalen, leerkracht groep 3

Jeugd en gezinsteam op school
Beste ouder/verzorger,
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is aangekondigd, is er sinds een aantal maanden een spreekuur
op de school van uw kind. Misschien heeft u het al een keer gelezen, maar weet u niet wat dit precies
inhoud. Daarom wil ik u wat uitleg geven.
Allereerst wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Marieke Bowring. Sinds januari 2015 werk ik in
het Jeugd en Gezinsteam van Hillegom. Dit is een onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin. In dit
team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om u persoonlijk te ondersteunen als
u vragen heeft over of problemen hebt met opvoeden en opgroeien. Dit kunnen enkelvoudige vragen
zijn zoals: "Mijn dochter is nog steeds niet zindelijk, hoe pak ik dat aan? "Mijn zoon luistert niet" of
vragen over gedrag en diagnostiek. "Mijn zoon vertoont bijzonder gedrag, waar komt dit vandaag en
hoe moet ik ermee omgaan?" Maar ook voor praktische zaken zoals aanvraag van persoon gebonden
budget (pgb) of Zorg In Natura. We kunnen meedenken over welke hulp het best bij u past.
Voor veel ouders is het een grote drempel om hulp te zoeken. Dit is heel goed te begrijpen omdat het
gaat over het meeste ingewikkelde wat er is, namelijk opvoeding, ouderschap en over uw zoon of
dochter. Een heel kwetsbaar onderwerp. Om juist deze drempel te verlagen, is er sinds een paar
maanden een spreekuur op de school van uw kind.
Dit spreekuur vindt 1 keer per maand plaats op de maandag middag van 14.00 uur - 15.00 uur. De
data die nu gepland staan, zijn 15 mei en 12 juni. Schroom niet om binnen te lopen. Ik kan samen met
u eens meedenken over de dingen waar u tegenaan loopt met uw zoon of dochter. Misschien vindt u
het fijn om de leerkracht van uw zoon of dochter mee te nemen tijdens het spreekuur. Dit is ook
mogelijk, uiteraard in overleg met de leerkracht en na schooltijd.
Wilt u liever telefonisch contact, dan kan dat uiteraard ook via: 088-2542375 / 06-54254177 of kijk
voor meer informatie op de website van het JGT op: www.cjghillegom.nl
Met vriendelijke groet,
Marieke Bowring

Geachte ouders/opvoeders,
De komende jaren staan alle basisscholen in het teken van sociale veiligheid. We vinden het belangrijk
dat elk kind met plezier naar school gaat en zich daar op zijn gemak voelt. Door over dit onderwerp les
te geven leren kinderen bijvoorbeeld dat kinderen ze hun grenzen mogen aangeven en dat ze trots op
zichzelf mogen zijn. En zo zijn er nog legio voorbeelden te geven.
Om die sociale veiligheid te creëren werken we graag samen met u als ouder/ opvoeder. Door
gezamenlijk dezelfde normen en omgangsregels uit te stralen, zorgen we samen voor een sociaal
veilige omgeving voor onze kinderen!
In het kader van deze aanpak organiseren we voor u de ouderavond:

‘Relaties en Seksualiteit’
Voor ouders van groep 1 t/m 8
9 mei 2017
Inloop 19.15 uur
Ouderavond 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Daltonschool Hillegom

Een onderdeel van sociale veiligheid is het onderwerp relaties en seksualiteit. Onze school vindt het
belangrijk dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele ontwikkeling op een manier die bij
hun leeftijd en belevingswereld past. Daarom zal de school gebruik gaan maken van het lespakket
‘relaties en seksualiteit’ ontwikkeld door Rutgers. Door les te geven over de genoemde onderwerpen
leren kinderen over hun lijf, groeien, gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt
ook tegenwicht geboden aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij
afspelen.

Als school kunnen wij dit echter niet alleen!
Veel ouders hebben vragen over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
En voor kinderen is dat al niet anders. De ontwikkeling verloopt spelenderwijs
en met ervaren, vallen en opstaan. Het is daarbij belangrijk dat uw kind leert
welk gedrag normaal is, hoe uw kind grenzen kan aangeven en hoe het met
andermans gevoelens om moet gaan. Als school willen wij kinderen zo goed
mogelijk begeleiden bij hun ontwikkeling. We willen dat echter niet alleen. We
willen u, als ouder of opvoeder bij het onderwerp betrekken door u uit te nodigen voor deze ouderavond.

Lees verder hieronder

De avond
De avond wordt verzorgd door een medewerker van het CJG. Bij deze avond zullen ook leerkrachten
aanwezig zijn.
We willen er een interactieve avond van maken waarin ruimte
en tijd is om met elkaar in gesprek te gaan. Onderwerpen die
aan bod komen zijn de lichamelijke, relationele en seksuele
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar, lokale cijfers en wat
u thuis als ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen.
Daarbij kunt u van gedachten wisselen met andere ouders en
kennismaken met het thema via interactieve werkvormen.
Tijdens de avond (of achteraf) kunt u vragen stellen.

Aandacht voor relaties en seksualiteit op school
Tijdens de avond wordt ook besproken hoe lichamelijke en relationele ontwikkeling op school aan de
orde zal komen. Zo krijgt u een beeld van wat de school in welke groep gaat doen.

Alle ouders van groep 1 tot en met groep 8 zijn van harte welkom!
U komt toch ook?
In verband met de opzet van de avond en de voorzieningen, is het fijn als u dit alvast aan ons door wilt geven.
Wilt u deze aanmelding daarom uiterlijk 21 april 2017 inleveren bij de leerkracht van uw kind?

Met vriendelijke groet,
Team Daltonschool Hillegom

Aanmelden voor ouderavond ‘relaties en seksualiteit’
Naam zoon en/of dochter:
Naam ouder(s):
Aantal personen voor ouderavond ‘relaties en seksualiteit’:

Groep:

