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Dinsdag 9 mei 2017

Schoolfotograaf

Dinsdag 9 mei 2017

Ouderavond Relaties en Seksualiteit

15 mei – 2 juni 2017

Project “Kriebels in je buik”

15 mei – 2 juni 2017

Cito groep 2 t/m 7

Woensdag 17 mei 2017

Praktisch verkeersexamen groep 7

Woensdag 17 mei 2017

MR-vergadering

Dinsdag 23 mei 2017
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Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017

Hemelvaart. Alle leerlingen vrij

27 mei – 24 juni 2017

Ramadan

Maandag 5 juni 2017

2e pinksterdag. Alle leerlingen vrij

Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni 2017

Avond-4-daagse

Vrijdag 30 juni 2017

Zomerfeest. Info volgt

Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft u allen weer kunnen genieten van een fijne vakantie en samen met uw kind(eren) weer
helemaal klaar voor de laatste 9 weken tot de zomervakantie. Het team van Daltonschool Hillegom
heeft er in ieder geval weer erg veel zin in. Een mooie periode breekt aan, maar ook een roerige
periode altijd. Er staat de komende weken best wat op de agenda. Vandaag hebben we de schoolfotograaf op bezoek gehad. Wat zagen de kinderen er mooi uit, de foto’s kunnen eigenlijk al niet meer
mislukken. Vanavond is er een ouderavond over de lesmethode “Kriebels in je buik”. Heel veel ouders
hebben zich hiervoor opgegeven. Fijn! Er wordt uitleg gegeven over deze lessenserie die wij vanaf dit
jaar jaarlijks aan uw kind(eren) gaan aanbieden vanuit de GGD. Deze lessenserie zullen wij geven op
school in de periode van 15 mei tot 2 juni a.s.
Op woensdag 17 juni is het praktisch verkeersexamen van groep 7. Wij wensen alle kinderen uit groep
7 heel veel succes en hopen ze daarna allemaal te kunnen feliciteren. Doe je best groep 7!
Op 6 juni zal het schoolreisje plaatsvinden. Hierover heeft u reeds informatie ontvangen vanuit de
ouderraad.
Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni gaat groep 8 op kamp. Ook hier is de eerste informatie al over
mee naar huis gegaan. Ook dit jaar gaat het weer een erg leuk kamp worden waar de kinderen en

leiding erg naar uitkijken. Tevens is groep 8 al hard aan het oefenen voor de eindmusical. Deze zal op
dinsdag 4 juli worden opgevoerd. Verdere informatie hierover volgt nog.

In-/uitstroom
Op 18 april is Milan Varol 4 jaar geworden, hij mag nu elke dag komen in groep 1/2A bij juf Savannah.
Op de eerste maandag na de meivakantie zijn er nog twee nieuwe leerlingen ingestroomd; in groep
1/2A is dat Isabelle Booms, zij komt van de Willinkschool in Bennebroek en in groep 3 bij juf Erny en
juf Suze Stephanie Azzolino, zij zat op de Leerwinkel. Wij wensen ze alle drie een fijne tijd bij ons op
school!
Openingsfeest donderdag 13 april
Wat hebben we een fantastisch openingsfeest gehad op donderdag 13 april j.l. Deze dag vrijwel
continue stralende kinderen en volwassenen gezien. Maar dat kan ook niet anders als je de mooiste
school van de hele wereld met elkaar neerzet. Alle kinderen, ouders en iedereen die op Daltonschool
Hillegom werkt maken dat we dit ook echt zo met elkaar voelen en uitstralen. Via deze weg danken wij
ook alle ouders die deze dag hebben geholpen op welke manier dan ook. DANK!!!
Ook bedanken wij de ouderraden van beide scholen van wie wij een heel mooi cadeau hebben
gekregen voor het schoolplein (zie de tegoedbon achteraan deze nieuwsbrief).

Koningsspelen vrijdagochtend 21 april
Vrijdag voor de vakantie hebben wij op school de koningsspelen gevierd. We startten met alle
kinderen, leerkrachten en veel ouders op het schoolplein en hebben de openingsdans gedaan
“Okido”. Hierna zijn de kinderen naar binnen gegaan en hebben in de eigen klas genoten van het
koningsontbijt. Vervolgens hebben we in groepjes die uit verschillende leeftijden bestonden spellen
gedaan in en om de school. Een hele leuke ochtend was dit voor de kinderen waarbij ze ook nog
drinken, een koekje en een lekker ijsje kregen. Hierna kon iedereen lekker gaan genieten van een
welverdiende vakantie.

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.

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!
Met vriendelijke groet,
Team Daltonschool Hillegom

Speelhuisje op het plein
Op woensdag 26 april (in de meivakantie) zou er nog een speelhuisje
geplaatst op het schoolplein inclusief glijbaan. Hiervoor hadden 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. Dit zal 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.

Koffie ochtenden op Daltonschool Hillegom
De eerste koffieochtenden zijn 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 10-minutengesprekken 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.


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



Donderdag 22 juni 2017

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 vandaan 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

