
 

Nieuwsbrief 18 
                                                         d.d. 20-06-2017 

Belangrijke data 

Woensdag 21 juni 2017 Meester- en juffendag 

Woensdagavond 21 juni 2017 MR vergadering 

Dinsdag 27 juni 2017 
8.30 uur – 9.30 uur alle leerlingen vrij i.v.m.  

STAKING leerkrachten 

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, zie informatie verderop in deze 

nieuwsbrief 

Vrijdag 7 juli 2017 
Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur 

uit 

Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 Zomervakantie 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                          

Op 4 juni is Leyla Tap 4 jaar geworden en is zij in klas 1/2A gekomen bij juf Savannah, wij wensen 

haar heel veel plezier op de Daltonschool!                                                                                                                                                    

 

Juffen-/meesterdag 21 juni a.s. 

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 



Staking dinsdag 27 juni 2017                                                                                                                                 

Op dinsdag 27 juni a.s. zullen veel basisschool-

leerkrachten in Nederland een uur later starten 

met hun lessen dan normaal. Zo ook 

Daltonschool Hillegom! De organisaties die 

verenigd zijn in het PO-front hebben tot deze 

prikactie opgeroepen om hun boodschap aan 

de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in 

het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt 

voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en 

minder werkdruk in het primair onderwijs. Op 

27 juni zullen zij hierover een petitie aanbieden 

in Den Haag. 

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair 

onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog 

ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks 

lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen. 

De prikactie op 27 juni betekent concreet dat de leraren de school een uur later open doen. De leraren 

geven het eerste uur geen les. Het bestuur van OBO Duin en Bollenstreek, de PO-Raad en lid van het 

PO-Front steunen deze actie. De PO-Raad heeft een manifest ondertekend, omdat we het eens zijn 

met de andere partijen (onderwijsvakbonden en PO in actie) dat het vijf voor twaalf is. In het Manifest 

wordt de politiek opgeroepen te zorgen voor meer geld voor het primair onderwijs. Met dat geld willen 

we de salarissen in het primair onderwijs verhogen en de werkdruk verlagen. We willen immers ook in 

de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas hebben staan.  

Zowel De Theepot als Wonderland hebben aangegeven de kinderen extra te willen opvangen die 

deze ochtenden al opvang genieten. U kunt met deze organisaties zelf contact opnemen.  

 

Schoonmaakavond 27 juni 2017 

Aanstaande dinsdag is er voor de groepen 1 t/m 4 een 

schoonmaakavond vanaf 19.00 uur. Hierbij kunnen wij veel hulp 

gebruiken van ouders. De intekenlijsten hangen bij de groepen. 

Vele handen maken licht werk tenslotte!  

 

 

 

 



Schoolreis 6 juni 2017 

Beste ouders/verzorgers,  

Op 6 juni j.l. is de hele school op schoolreis geweest. Zoals u waarschijnlijk nog wel weet waren de 

weersvoorspellingen niet al te best. Het annuleren van zo’n schoolreis zou veel geld hebben gekost 

omdat er aanbetalingen zijn gedaan voor de beide bestemmingen en het busvervoer. Er is dan ook 

geen mogelijkheid voor een back-up plan omdat dat natuurlijk ook geld kost. We hebben ervoor 

gekozen om de schoolreis te laten doorgaan in overleg met de directie van de school. Niets is zo 

veranderlijk als het weer. 

Voor de onderbouw, die naar speelpark Oud Valkeveen is geweest, was de schoolreis een succes. 

Het weer zat mee en het was erg rustig in het park. De kinderen hebben volop genoten van een leuke 

en gezellige dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bovenbouw was dat iets anders. Door het slechte weer zijn er ter plekke activiteiten afgelast 

door het watersportcentrum zelf, zoals de survivalbaan en het waterfietsen. Het kanovaren kon nog 

wel doorgaan maar dan met kleine aantallen tegelijk. Wij als organisatoren van het schoolreisje 

hebben toen besloten om deze activiteit niet door te laten gaan. Gelukkig was meester Michel mee. Hij 

heeft ervoor gezorgd dat de gymzaal van de Vosse omgetoverd werd tot een heuse lasergame hal en 

daarnaast kon er gevoetbald worden. En zo is de dag toch niet helemaal in het water gevallen.   

Wij, organisatoren van het schoolreisje, snappen dat dit voor de kinderen erg teleurstellend is 

geweest. Niet het schoolreisje wat wij allemaal voor ogen hadden. Om deze teleurstelling wat te 

verlichten zijn we in contact met het watersportcentrum om samen naar een passende oplossing te 

zoeken. Zodra daar iets meer van bekend is worden de kinderen en u natuurlijk op de hoogte gesteld. 

Mogelijk pas in het nieuwe schooljaar. 

Wij hopen op uw begrip en geduld. 

Juf Erny, Juf Nicole en Monica van Duijn 



Museum Volkenkunde 

Woensdag 14 juni is groep 3 naar museum Volkenkunde in leiden geweest.  Van 

Boeddha tot Samoerai. 

Op de rondreis door Japan traden de kinderen in de voetsporen van Hollanders die 

honderden jaren geleden in Japan woonden om handel te drijven. 

Ze zagen voorwerpen die zij hebben meegenomen naar 

Nederland. Zo kregen ze een kijkje in een Japans keukentje uit 

die tijd. Ze kwamen oog in oog te staan met een samoerai 

krijger. En ze leerden wat ze moeten doen als je wordt 

uitgenodigd voor een theeceremonie. Ook brachten ze een 

bezoek aan een tempel voor Boeddha, hoorden het mooie 

verhaal van prins Sidharta en ze vouwden een samoeraimuts 

van papier. Het was een hele gezellige en leerzame ochtend! 

Alle ouders die rijden en begeleiden: heel hartelijk bedankt! 

Juf Erny 

 

 

Uitslag Cito en uitstroom VO 

In april heeft groep 8 de eind-Citotoets gemaakt. Altijd een 

spannende periode voor de leerlingen in de laatste groep van de 

basisschool, maar ze hebben het uitstekend gemaakt. Het 

gemiddelde van de groep lag zelfs boven de bovengrens van onze 

school met een score van 538,29! Binnen de stichting OBO Duin en 

Bollenstreek waren we de tweede hoogst scorende school. Hier zijn 

we met elkaar enorm trots op!  

De kinderen zullen naar de volgende vormen van onderwijs uitstromen: 

VMBO Basis  1 leerling 

VMBO Kader  4 leerlingen 

VMBO Kader/TL 3 leerlingen 

VMBO TL  3 leerlingen 

VMBO TL/Havo  4 leerlingen 

Havo   1 leerling 

Havo/VWO  4 leerlingen 

VWO   2 leerlingen 

Totaal 22 leerlingen (+1 leerling die vervroegd zal uitstromen naar de Internationale Schakelklas) 



 

Kamp groep 8, juni 2017 

Op woensdag 7 juni was het zover. Groep 8 van  

Daltonschool Hillegom ging eindelijk op kamp! Alle 

leerlingen zaten dan ook stipt om 08:30 uur in de klas, 

klaar voor vertrek. Behalve Mohamed, die had net iets 

té lekker geslapen. Om 09:00 uur werden we 

uitgezwaaid door ouders, leerkrachten en alle kinderen 

van de groepen 1 t/m 7. Even flink toeteren en daarna 

op weg naar onze kamplocatie in Putten! Daar 

aangekomen werden de regels, afspraken betreffende 

het kamp besproken en de kamers verdeeld. Ook werd 

het moordspel uitgelegd dat het hele kamp zou duren. 

Na het opmaken (en claimen) van de bedden gingen we op weg naar het bos en is er hard gewerkt 

aan het bouwen van hutten. Hierna weer terug naar de 

kamplocatie en even vrije tijd. Deze vrije tijd is zeker 

benut. Chipszakken werden opengetrokken, 

kussengevechten gehouden etc. Na een potje slagbal 

werd het avondeten opgediend. De kinderen en 

begeleiding hebben lekker gegeten van de kipkerrie met 

rijst. Na het eten werd het Zweedsloopspel (oftewel het 

zweedloopspel) uitgelegd en met veel enthousiasme 

uitgevoerd. Toen het (eindelijk) donker was geworden 

zijn de kinderen en natuurlijk de begeleiding het bos ingegaan om het smokkelspel te spelen. In het 

begin was dit best spannend maar uiteindelijk bleek het een hartstikke leuk spel. Rond 00:30 uur 

waren we weer aangekomen bij de kamplocatie en gingen de kinderen naar bed (kuch).  

 

Op donderdag 8 juni zijn de leerlingen om 08:00 uur gewekt door meester Jeroen en zijn lieflijke 

muziek. Daarna hebben we ontbeten en in twee groepen lekker gezwommen in een verwarmd 

zwembad(je). Na het zwemmen even vrije tijd en vlug verzamelen om het bos in te gaan. Hier hebben 

we, fanatiek, het spel eierenroof gespeeld. Eenmaal teruggekomen bij de kamplocatie kregen de 

kinderen weer wat vrijetijd die zij buiten in het zonnetje hebben doorgebracht. Ook deze dag was het 

avondeten dat uit soep, bami en kip 

bestond, erg lekker. De kers op de taart 

was toch wel het toetje dat bestond uit een 

aardbeienroomijsje. Na het avondeten is 

het kampvuur aangestoken en zijn 

hierboven broodjes gebakken. Bij een 

kampvuur hoort natuurlijk wel een 

spookverhaal en er zijn er dan ook 



meerdere verteld. Na het kampvuur hebben de leerlingen zich klaargemaakt voor de tocht naar het 

bos en tevens ook de plek uit de door juf Joyce vertelde legende. De begeleiding heeft, met behulp 

van Pieter (de vader van Valentijn), de kinderen op deze plek in het bos flink laten schrikken! 

Natuurlijk waren de kinderen van groep 8 niet bang en is er zeker niet gegild, hard weggerend (kuch). 

Toen iedereen van de schrik was bekomen hebben we toch nog met veel plezier het smokkelspel 

uitgevoerd.  

 

Ja, ja vrijdag 9 juni en hiermee de laatste dag van kamp brak veel te snel aan. Deze dag werden de 

kinderen gewekt door juf Joyce, Heidi, Pieter en juf Dani die al waren begonnen met het stofzuigen 

van de kamers (dat was hard nodig!). Meester Jeroen deed er een schepje bovenop met zijn lieflijke 

muziek. Helaas regende het de laatste dag erg hard en zijn we na het ontbijt naar de gymzaal 

vertrokken. Hier hebben we een aantal spellen gespeeld. Gelukkig werd het rond een uur of 13:00 uur 

droog zodat we in het bos nog levend stratego uit konden voeren. Wanneer iedereen weer bij de 

kamplocatie was aangekomen stonden de meeste ouders al op ons te wachten. Toch nog even een 

groepsfoto maken en daarna richting huis.  

Al met al een zeer geslaagd kamp!  

 

Met vriendelijke groet, 

Dani Laurens (stagiaire, groep 8)  

 

Musical groep 8                                                                                                                                                            

Op dinsdag 4 juli zal groep 8 de musical opvoeren.  

De komende weken gaan we keihard aan de slag om een 

spetterende voorstelling te laten zien.  

Musicalavond: 4 juli 2017 

Inloop: 19.30 uur  

Start: 20.00 uur 

De dag na de musical (woensdag 5 juli) mogen de leerlingen van groep 8 wat later op school komen.  

 

Kalender 2017-2018                                                                                                                                                         

U was gewend een kalender op papier te ontvangen aan het begin van het schooljaar. Dit schooljaar 

is de kalender slechts op aanvraag te verkrijgen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar 

marga@daltonschoolhillegom.nl of even binnen te lopen bij het kantoor. 

Omdat niet alles bekend is bij de start van het schooljaar kunt u de agenda op de website 

www.daltonschoolhillegom.nl bekijken, deze zal bijgewerkt worden gedurende het schooljaar en zo 

steeds actueel zijn. 

 

mailto:marga@daltonschoolhillegom.nl
http://www.daltonschoolhillegom.nl/


Vakantiebiebapp!                                                                                                                                              

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel  1 à 

2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 

doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De 

VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al 

ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books 

tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een 

instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.  

Zomerleesprogramma in Hillegom.                                                                                                                    

Ook staan er in de Bibliotheek, Sportlaan 1 te Hillegom van 3 juli t/m 7 september boeken voor de 

kinderen klaar. Kasten vol! Het leesprogramma Grenzeloos lekker zomerlezen wil kinderen laten 

kennismaken met al die mooie, leuke, spannende en grappige boeken die er in de Bibliotheken staan. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meedoen aan dit zomerleesprogramma.                                               

Hoe gaat het in z’n werk?                                                                                                                    

Kinderen kunnen bij de Bibliotheek een leespaspoort ophalen. Voor elk gelezen boek ontvangt het 

kind een sticker om in het paspoort te plakken. Met vijf stickers is het leespaspoort vol en ontvangt de 

paspoorthouder een grappig cadeautje. 

Lezen blijft belangrijk, ook in de zomervakantie!  

 

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 

 

Op zoek naar kinderkleding 

Heeft u het thuis ook in de kast liggen van uw kind? Broeken die te klein zijn en 

eigenlijk uit de kast kunnen verdwijnen. Gooi deze niet weg!!! Onze 

kleuterleerkrachten kunnen ze goed gebruiken bij kleine sanitaire ongelukjes van 

de kinderen. Ook onderbroeken zijn welkom. Ongeveer vanaf maat 116 t/m maat 

128.  



  

 

Op vrijdag 30 juni is het zover!!! Dan willen we graag het Hawaii zomerfeest met jullie vieren. 

 

We hebben een leuk feest georganiseerd met onder andere: 

 

Optredens uit elke klas, een buffet en een spelletjescircuit voor de kinderen. 

 

Ook dit jaar willen we u vragen of u iets lekkers wilt maken voor het inmiddels befaamde Daltonschool 

Hillegomfeest. Het mag iets hartigs en/of iets zoets zijn. We staan steeds weer met verbazing te kijken 

wat er allemaal aan heerlijke dingen wordt binnengebracht.  

 

Ook willen wij u graag om hulp vragen bij het buffet en de spelletjes? Als je dit wilt doen stuur dan een 

e-mail naar het e-mailadres onderaan de brief.  

 

Bij binnenkomst krijgen de kinderen een stempelkaart waarmee ze het spelletjescircuit kunnen gaan 

spelen.  

We werken dit jaar weer met bonnetjes voor dranken, deze kunt u kopen bij het kraampje naast de 

bar. 1 bon kost 0,50 cent (denkt u aan kleingeld?) 

Bier/wijn 2 bonnen 

Frisdrank 1 bon 

Limonade gratis 

Hieronder globaal het programma: 

17.00 uur   eten brengen   

17.30 uur   buffet openen / spelletjescircuit 

18.15 – 18.45 uur  optredens 

19.00 uur   sluiting  spelletjescircuit  

19.15 – 19.45 uur  optredens 

20.00 uur   einde 

 

Nu nog duimen voor droog weer!!! 

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Monica van Duijn of juf Silène (gr.5/6) 

silene@daltonschoolhillegom.nl 

 

Met vriendelijke groet,      

De ouderraad 


