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Nieuwsbrief 19
Laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur
uit

Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Zomervakantie

Maandag 21 augustus 2017

Eerste schooldag na de zomervakantie.

Juffen-/meesterdag 21 juni j.l.
Afgelopen 21 juni werd er op Daltonschool Hillegom de meester- en juffendag gevierd. Wat een hoop
gezelligheid zeg! Namens alle juffen en meester enorm bedankt voor de vele lieve felicitaties.

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep 2 en 3
Na de vakantie gaat uw kind naar groep 3 of groep 4.
De eerste dinsdag na de zomervakantie gaan de kinderen direct al gymmen in de Vosse. Ze krijgen
daar les van meester Michel. De les begint om 9.45 uur en eindigt om 10.45 uur.
De kinderen nemen zelf hun gymkleren en gymschoenen in een gymtas mee van huis. Liefst alles
voorzien van hun naam. Om 10.45 uur worden ze door juffrouw Marja opgehaald.
Het zou heel fijn zijn als er een ouder mee zou kunnen lopen naar de Vosse om groep 4 weg te
brengen en groep 3 op te halen en de kinderen te helpen met omkleden in de kleedkamer.
We vertrekken om 10.30 uur met groep 4 van school en zijn rond 11.15 uur met groep 3 weer terug op

school. Wilt u zich aanmelden dan kunt u dat bij juf Femke, juf Erny of juf Marja doen.
Alvast hartelijk bedankt! Fijne zomervakantie!!

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4
Na de vakantie gaat uw kind naar groep 5.
De eerste dinsdag na de zomervakantie gaan de kinderen direct al gymmen in de Vosse. Ze krijgen
daar les van meester Michel. De les begint om 8.30 uur en eindigt om 9.45 uur.
Wilt u er zelf voor zorgen dat uw kind op tijd bij de Vosse is en om 8.25 uur klaarzit in de gymzaal,
zodat meester Michel om 8.30 uur met de les kan starten.
De kinderen nemen zelf hun gymkleren en gymschoenen in een gymtas mee van huis. Liefst alles
voorzien van hun naam. Om 9.45 uur worden ze door juf Erny opgehaald.
Het zou heel fijn zijn als er een ouder mee zou kunnen lopen naar de Vosse om groep 3 weg te
brengen en groep 5 op te halen en de kinderen te helpen met omkleden in de kleedkamer.
We vertrekken om 9.25 uur met groep 3 van school en zijn rond 10 uur met groep 5 weer terug op
school. Wilt u zich aanmelden dan kunt u dat bij juf Erny doen.
Alvast hartelijk bedankt! Fijne zomervakantie!!

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.

Zomerfeest 2017
Afgelopen vrijdag werd het jaarlijkse zomerfeest gehouden. Wat een gezelligheid! Heel veel lekkers is
er door iedereen meegenomen en de kinderen hebben fantastische optredens gedaan. Hieronder een
kleine impressie van deze geslaagde avond.

Trots!
Anniek uit groep 4 heeft de FairPlay Bokaal gewonnen!!! Wat trots dat er wederom een leerling van
Daltonschool Hillegom deze prachtige prijs in de wacht sleept! Goed gedaan Anniek!!!

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.

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!

Verkiezingen medezeggenschapsraad
In de nieuwsbrief van 23 mei 2017 hebben we verkiezingen aangekondigd voor de MR.
Ouders/verzorgers konden zich kandidaat stellen voor één vacature van de oudergeleding van de MR.
Aangezien er één ouder zich heeft aangemeld is het niet nodig verkiezingen te organiseren. Tijdens
onze jaarvergadering in oktober wordt de nieuwe samenstelling van de MR bekend gemaakt.
Namens de MR,
Ruud van Schaik

Vacature vertrouwenspersoon
Op onze school wordt een vertrouwenspersoon benoemd onder de ouders. Dit is een tijdlang Pieter
Roelofs geweest, maar zijn zoon Valentijn zal komend schooljaar op de middelbare school zitten en
zal deze taak opnieuw moeten worden ingevuld door een ouder. Bij deze persoon kunt u altijd terecht
om een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Hij/zij zal naar uw verhaal luisteren en
bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.
De vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons
schoolbestuur. De externe vertrouwenspersoon is er om verder met u
over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de
gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.
Heeft u een luisterend oor en mocht u hierin interesse hebben, dan
kunt u zich aanmelden bij Joyce Romijn.

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.

