
 

Nieuwsbrief 16 
                                                         d.d. 23-05-2017 

Belangrijke data 

Woensdag 24 mei Nieuwsbrief 16 

Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 Hemelvaart. Alle leerlingen vrij 

27 mei  - 24 juni 2017 Ramadan 

Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni 2017 Avond-4-daagse 

Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 6 juni 2017 Schoolreis 

Dinsdag 6 juni 2017 Nieuwsbrief 17 

7-8-9 juni 2017 Kamp groep 8 

15 juni 2017 Waterspeeldag groep 5 t/m 8 

21 juni 2017 Meester- en juffendag 

28 juni 2017 11.15 – 12.00 uur Wenmoment in de nieuwe klas 

Vrijdag 30 juni 2017 Zomerfeest. Info volgt 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                           

Op 16 mei is Hala Abu Kwiek (zusje van Elmaa uit 1/2A) 4 jaar geworden, ze zit in groep 1/2B bij juf 

Karen en juf Nikki. We wensen haar een leuke tijd toe bij ons op de Daltonschool! 

                                                                                                                                                                                                   

Formatie en groepsindeling schooljaar 2017/2018                                                                                                    

Achter de schermen is de afgelopen periode hard gewerkt aan de formatie van het komende 

schooljaar. Altijd een spannende periode. Welke leerkrachten staan dan voor welke groep en hoe 

zullen de groepen eruit gaan zien? Op Daltonschool Hillegom streven we ernaar om zoveel mogelijk 

stabiliteit in de groepen te hebben en de leerkrachten op een groep te zetten waar ze in hun kracht 

staan en een goed jaar kunnen neerzetten. Uiteraard hebben we daarnaast te maken met het aantal 

groepen wat vanuit het bestuur geformeerd mag worden. Dit wordt berekend n.a.v. de 

leerlingaantallen die er zijn. Het komend schooljaar mogen we starten met 6 groepen. Dit is 1 groep 

minder dan dit jaar. Dit heeft te maken met een dip in vooral de huidige groep 2 in leerlingaantallen. 

Waar dit precies mee te maken heeft blijft gissen, maar we hebben het vermoeden dat het komt door 

de verhuizing naar het nieuwe pand. Wellicht zijn ouders vlak voor deze periode terughoudend 



geweest om hun kind bij onze school aan te melden. Wel merken we nu dat de aanmeldingen van 

leerlingen boven verwachting de goede kant op gaan. Door dit alles zijn we met het team tot de 

volgende groepsindeling gekomen: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Juf Karen Juf Karen Juf Savannah Juf Savannah Juf Savannah 

Groep 2/3 Juf Femke Juf Femke Juf Femke Juf Erny Juf Erny 

Groep 4 Juf Suze Juf Marja Juf Marja Juf Marja Juf Marja 

Groep 5 Juf Erny Juf Erny Juf Silène Juf Silène Juf Silène 

Groep 6/7 Juf Savannah Juf Savannah Juf Cathérine Juf Cathérine Juf Cathérine 

Groep 8 Juf Nicole Juf Nicole Juf Nicole Juf Suze Juf Suze 

 

U ziet in dit plaatje dat meester Jeroen ontbreekt. Meester Jeroen heeft aangegeven 

per 1 augustus een nieuwe baan te hebben op een school dichter bij zijn woonplaats. 

We vinden het erg jammer dat meester Jeroen ons zal gaan verlaten en zullen hem 

zeker missen. We wensen hem alle goeds in zijn verdere loopbaan en leven en 

hopen dat hij ons nog eens gedag komt zeggen op Daltonschool Hillegom.  

 

Lentekriebels                                                                                                                                                               

In de hele school zijn wij druk met het project "kriebels in je buik". In alle klassen besteden wij hier 

aandacht aan met leuke, diverse lessen die soms ook best een beetje spannend zijn! Volgende week 

is de laatste week! 

Op de foto's groep 7 bezig met het benoemen van elkaars goede eigenschappen in het kader van 

relaties. 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisch verkeersexamen                                                                                                                                 

Vorige week woensdag heeft groep 7 in een prachtig zonnetje, ondanks een zeer groot aantal 

afgekeurde fietsen, toch met goed gevolg het praktisch verkeersexamen kunnen afleggen. Een 

geslaagde ochtend, gefeliciteerd allemaal! 

 

Voetbal 4 tegen 4                                                                                                                                                 

Op woensdagmiddag 17 mei hebben diverse teams meegedaan aan het 4 tegen 4 toernooi bij 

voetbalvereniging Hillegom. Ondanks het zeer warme weer hebben onze leerlingen heel goed 

gepresteerd. 

Wat een kanjers!                

 

 

Regionale schoolzwemkampioenschap 20 mei 2017 in Veenendaal                                                             

Eindelijk was het dan zover: de zwemwedstrijd in Veenendaal waar onze Hillegomse zwemtoppers zo 

voor getraind hadden. Helaas kon Jada, omdat ze ziek was, niet mee doen, maar gelukkig had Chris 

ook steeds mee geoefend zodat hij kon invallen. 

Vanaf 14.15 uur mocht iedereen gaan inzwemmen en wennen aan het water in het zwembad De 

Vallei. Peter Vink en Monica van Duijn, de teamcaptains,  kregen intussen de laatste instructies voor 

de wedstrijd. De heren Dyon, Danilo, Gijs en Valentijn moesten elke keer twee banen zwemmen. De 

andere zwemmers, Chris, Doris, Eva, Jorja, Julia, Karlijn, Sanneke &Timo hoefden ‘maar’ 1 baan per 

slag. In totaal moest elke zwemmer 4 keer zwemmen: de vrije slag (daarbij koos ieder zijn of haar 

favoriete slag), de rugslag en een gewone estafette en een ludieke estafette. Vooral de ludieke 



estafette (1 zwemmer op een mat door 2 teamgenoten naar overkant duwen en op terug weg met nog 

3 teamgenoten) was enorm leuk om te doen en te zien. 

Alle zwemtoppers hebben enorm goed hun best gedaan en waren de hele middag enthousiast. Het 

was af en toe echt lang wachten voor je weer een baan mocht zwemmen. Maar iedereen moedigde 

elkaar goed aan. Hierbij was de slogan: “Blub, Blub, Blub, OBS Hilmare zet ‘m up!” (met dank aan de 

vader van Karlijn). Uiteindelijk is team 2 11e geworden en team 1 12e. We gaan niet door naar de 

volgende ronde, maar wel hartstikke leuk dat we mee hebben gedaan! 

   

Dit vond vooral Julia nog het leukste onderdeel: de ludieke estafette! 

 

Voorlichting zonnebrand groep 3 t/m 6 

Beste ouders, 

Jullie kinderen hebben vorige week voorlichting gekregen over het belang van bescherming tegen de 

zon. Educatief, maar speels! De zon is namelijk wel je beste vriend. Mits goede bescherming 

natuurlijk. Zo hebben we aan de hand van leuke quizvragen de kennis getest en via een 

animatiefilmpje voorlichting gegeven. 

  

Ook heeft Selma Noort een boekje geschreven met vier superleuke verhaaltjes, waarbij het thema 

zonbescherming steeds terugkomt. Wellicht leuk om samen te lezen? Daarom kan je hier alles vinden 

wat we jullie oogappels hebben getoond. Het gezellige (voor)lezen laten we aan jullie over. 

  

https://www.dropbox.com/sh/4y8rkzk3pthryc6/AABB6s_lEJwCSNhKeLVloGyVa?dl=0 

  

Heel veel plezier toegewenst! 

Het zonnebeschermingsteam 

https://www.dropbox.com/sh/4y8rkzk3pthryc6/AABB6s_lEJwCSNhKeLVloGyVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4y8rkzk3pthryc6/AABB6s_lEJwCSNhKeLVloGyVa?dl=0


Waterspeelmiddag groep 5 t/m 8 

Op 15 juni 2017 wordt er voor de 8ste keer de jaarlijkse waterspeeldag in zwembad De Vosse 

georganiseerd voor de groepen zes tot en met acht van alle Hillegomse basisscholen. Omdat wij een 

combinatiegroep 5/6 hebben mag onze groep 5 hier ook aan deelnemen. Er zal een gezamenlijke 

opening zijn en aansluitend een warming-up. Als de leerlingen warm zijn, gaan ze een aantal 

spelletjes doen. De organisatie is in handen van Buurt sportcoach Paul de Bree in samenwerking met 

Sportfondsen Hillegom. De spelletjes zullen door leerlingen van de sportklas van het Fioretti College 

worden begeleid. 

 

Programma: 

  

12:00 uur             Inloop en aansluitend gezamenlijke opening 

12.20 uur             Opening Burgemeester/wethouder 

12:30 uur             Start warming up 

12:45 uur             Aanvang waterspelletjes volgens          

doordraaischema 

14:50 uur             Vrij zwemmen 

15:25 uur             Afsluiting en einde waterspeeldag 

  

Na afloop van de waterspelletjes mogen de kinderen nog blijven om vrij te zwemmen of te spelen op 

onze ligweide. Ouders kunnen de kinderen ook later ophalen. 

 

Omdat onze schooltijd tot 14.30 uur is mag u ook uw kind eerder deze dag ophalen uit het zwembad. 

Wilt u aan de leerkracht van uw kind laten weten hoe laat u uw kind komt ophalen?  

 

 

 

Vakantierooster 2017-2018 

Najaarsfeesten Hillegom   15-09-2017 

Herfstvakantie     16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie     25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie    26-02-2018 t/m 02-03-2018 

Goede vrijdag     30-03-2018 

2e Paasdag     02-04-2018 

Koningsdag     27-04-2018 

Meivakantie     30-04-2018 t/m 11-05-2018 

2e Pinksterdag     21-05-2018 

Zomervakantie     16-07-2018 t/m 24-08-2018 



Verkiezingen medezeggenschapsraad                                                                                                                 

Graag laten wij jullie weten dat er volgend schooljaar voor de MR een vacature is voor de 

oudergeleding. Ouders/verzorgers die interesse hebben om zitting te nemen mogen zich kandidaat 

stellen. Indien er meerdere kandidaten zijn zullen er verkiezingen georganiseerd worden. 

Als u zich wilt aanmelden als kandidaat kunt u dat voor woensdag 7 juni doen door te mailen naar 

mr@daltonschoolhillegom.nl  

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onderstaande MR-leden: 

Ruud van Schaïk, ouder en voorzitter MR 

Erny van Dalen, leerkracht groep 3 

Nicole Weijer, leerkracht groep 5/6 

Sabine Hoogkamer, ouder 

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad? 

Kritisch, betrokken, behulpzaam en daadkrachtig 

De medezeggenschapsraad is enigszins te vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De 

MR heeft een beleidsmatige taak en vertegenwoordigt de ouders en het personeel. De MR streeft 

ernaar om de belangen van de ouders en het personeel te behartigen door pro-actief zijn bijdrage te 

leveren aan de beleidsactiviteiten van de directie. De MR vergadert acht keer per jaar, op een 

doordeweekse avond.  

 

Als beleidsmatige zaken worden vastgesteld of gewijzigd, dan heeft de MT instemmingsrecht. Dat wil 

zeggen dat de directie pas een besluit mag nemen als de MR zijn instemming gegeven heeft. Het 

betreft dan bijvoorbeeld het schoolplan, zorgplan, formatieplan, regels op het gebied van veiligheid en 

gezondheid, het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden verricht door ouders, etc. 

Voor de meeste andere zaken die de school aangaan, heeft de MR een adviesrecht. Er is een groot 

aantal zaken waarbij directie advies moet vragen aan de MR. Voorbeelden zijn aanstelling van de 

schoolleiding, verbouwingen, onderhoudsplan, financiële begroting, de vakantieregeling, het 

toelatingsbeleid etc.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de MR, 

 

Ruud van Schaïk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mr@daltonschoolhillegom.nl


 

 

 

Artikel Nieuwsbrief 
 

 

Lezing - De opvoeding van tweelingen 
Een bijzondere uitdaging! 
 
 
 
Coks Feenstra, auteur van ‘Het grote Tweelingenboek’ geeft donderdag 8 juni 2017 een lezing 
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden over de opvoeding van tweelingen. 
 
Een tweeling groeit anders op dan een eenling. Al vanaf het eerste 
begin zijn ze samen. Dat zorgt voor een nauwe band en maakt de 
ontwikkeling van de eigen identiteit anders dan die van een eenling. 
De opvoeding van tweelingen is dan ook niet altijd eenvoudig. Ouders 
van meerlingen hebben andere vragen dan ouders van eenlingen. 
 
Op donderdag 8 juni is Coks Feenstra, tweelingsspecialist en auteur 
van ‘Het grote Tweelingenboek’ onze gastspreker in het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Leiden.  
Zij komt speciaal over uit Spanje om typische tweelingsituaties toe te 
lichten en antwoorden te geven op deze en andere vraagstukken: 

 Wat doe je als een van de tweeling alles bepaalt? 

 Wat doe je als er veel jaloezie en wedijver tussen de twee is? 

 Hoe help je hen met onafhankelijkheid? 

 Hoe pak je het aan op school: samen of apart? 
 
Datum en locatie Lezing 
Datum: donderdag 8 juni 2017 
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.15 uur) 
Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden 
Kosten: GRATIS 
Doelgroep:  alle ouders van meerlingen van 0-12 jaar 
 
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl. We willen graag weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. En zo kunnen we je bereiken als er onverhoopt wijzigingen zijn. 
 

 
Meer informatie en aanmelding 
Website: www.cursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgleiden 

 
 

 

 

 

 

http://cjghm.nl/cursussen/cjg-lezing-opvoeding-van-tweelingen-een-bijzondere-uitdaging-leiden/-1/2781/563578
http://www.cursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus


 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Volgend jaar start je zoon of dochter in de brugklas. Een leuke, maar spannende periode 

breekt aan. Nieuwe leraren, nieuwe vakken en opeens veel huiswerk. Om aanstaande 

brugklassers optimaal voor te bereiden op de brugklas, organiseert Studiekring Hillegom 

brugklastrainingen. In 4 bijeenkomsten van 1,5 uur op woensdagmiddag worden de 

leerlingen klaargestoomd voor de brugklas. We oefenen met huiswerk inplannen, kijken 

welke leerstijl bij de leerling past en geven uitleg over de verschillende vakken. Zodat elke 

aanstaande brugklasser vol vertrouwen naar de nieuwe school gaat in september! 

 

Wat: Brugklastraining 

Wanneer: 4 bijeenkomsten op 7, 14, 21 en 28 juni van 14.30 - 16.00 uur + terugkomdag op 

30 augustus 18.00 – 19.30 uur 

Waar: Studiekring Hillegom (locatie 

bibliotheek) Kosten: €125,- (inclusief 

werkboek) 

 

Wil je je zoon of dochter aanmelden voor deze training? Kijk dan op www.studiekring.nl 

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met mij. 

 

Ik hoop je zoon of dochter te 

zien! Hartelijke groet, 

Mylène van der Meij 

Vestigingsmanager Studiekring 

Hillegom 06-36017312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studiekring.nl/

