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Dinsdag 6 juni 2017

Schoolreis

Dinsdag 6 juni 2017

Nieuwsbrief 17

Woensdagmiddag 7 juni 2017

Korfbal scholentoernooi (gr. 3 t/m 8) en
spellencircuit (gr. 1 t/m 2)

7-8-9 juni 2017

Kamp groep 8 naar Putten

Donderdag 15 juni 2017

Waterspeeldag groep 5 t/m 8

Woensdag 21 juni 2017

Meester- en juffendag

Woensdagavond 21 juni 2017

MR vergadering

Dinsdag 27 juni 2017

Schoonmaakavond groep 1 t/m 4

Woensdag 28 juni 2017 11.15 – 12.00 uur

Wenmoment in de nieuwe klas

Vrijdag 30 juni 2017

Rapporten groep 3 t/m 8 mee

Vrijdag 30 juni 2017

Zomerfeest. Info volgt

Vrijdag 7 juli 2017
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur
uit
Zomervakantie

In-/uitstroom
Op 29 mei is Ali Mahdi 4 jaar geworden en in de groep gekomen bij juf Karen en juf Nikki. Wij wensen
hem een goede tijd toe op de Daltonschool!

Avondvierdaagse
Vorige week hebben ruim 50 leerlingen van de Daltonschool
meegedaan aan Avondvierdaagse op de afstanden 5 en 10 km.
Ze troffen goed wandelweer op alle dagen en op vrijdag 2 juni
kon juf Joyce alle deelnemers bij de eindstreep hun medaille
overhandigen en feliciteren met de prestatie!

Lentekriebels
De afgelopen weken heeft groep 7 bijna elke dag een les over het
project lentekriebels gehad. De lessen zijn interessant en soms
spannend. De kinderen hebben een elfje gemaakt (een gedicht van
precies 11 woorden) over het onderwerp verliefdheid en verkering.

Groep 7
Juf Arla, onze stagiaire, heeft
vrijdag een les met een kip
gegeven. De kinderen vonden
dit natuurlijk geweldig, een
levende kip in de klas! We
hebben goed gekeken hoe de
kip beweegt en hoe zij er uit
ziet. Uiteindelijk hebben de
kinderen informatie opgezocht
en een kleine presentatie
gegeven.

Omdat het de laatste stagedag van juf Arla was, hebben wij in de middag waterspelletjes op het plein
gedaan. Bakjes water over je hoofd doorgeven aan het kind achter je of proberen om een waterballon

naar de andere kant van het veld te brengen zonder je handen te gebruiken is best moeilijk! Dit was
natuurlijk geweldig om te doen en uiteindelijk werd het een groot watergevecht!

Juffen-/meesterdag 21 juni as
Op woensdag 21 juni gaan groep 7 en 8 samen meester-/en juffendag vieren op het strand. Na
een feestelijk samenzijn in de klas, zullen we met de fiets naar het strand vertrekken, waar we een
gezellige ochtend zullen hebben met elkaar. Om 12.30 zijn we weer op school. De kinderen moeten
op de fiets naar school komen die dag en een handdoek en evt badkleding meenemen, ook zal
zonnebrand geen overbodige luxe zijn bij mooi weer. Wij hopen op een leuke, zonnige ochtend!

Meester Jeroen en juf Cathérine

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

Zoen en Zoef Zone voor de school
Sinds enige tijd is er voor de school een Zoen en Zoef Zone aangebracht. Soms lijkt
dit wat onduidelijkheid te scheppen bij mensen, vandaar een korte uitleg hierover.
Tussen 08.00 uur ’s morgens en 16.00 uur ’s middags is het verboden hier uw auto te
parkeren. Tussen deze tijd is het enkel de bedoeling dat u bij deze zone uw kind uit
de auto zet en vervolgens doorrijdt. Buiten deze tijden is het wel toegestaan om uw auto daar te
parkeren.
Tevens zien we regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan bij het uitstappen van kinderen uit de auto’s
wanneer zij de deur opendoen. Zou u hierop willen letten dat uw kind de autodeur opent als het veilig
is?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

PERSBERICHT
Kijk-Doe-Ontdek kinderworkshop in Museum De Zwarte Tulp

Op woensdag 31 mei en woensdag 28 juni is het weer tijd voor een spannende Kijk-Doe-Ontdek
kinderworkshop in Museum De Zwarte Tulp.

De middag begint met een zoektocht langs de bijzondere schilderijen en spannende objecten van de
museumcollectie. Daarna ga je zelf aan de slag met het maken van een gescheurd schilderij. Hiervoor
heb je lef nodig, durf jij het aan?
De workshop op 31 mei en woensdag 28 juni is beiden van 14.30 – 16.30 uur. Een entreekaartje (€ 3,) voor het museum voldoet als toegang en meedoen.

Museum De Zwarte Tulp, Heereweg 219, 2161 BG Lisse. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op de website www.museumdezwartetulp.nl

