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Nieuwsbrief 1

Dinsdag 29 augustus

MR-vergadering

Maandag 4 september

Studiedag. Alle leerlingen vrij

Dinsdag 5 september

Jeugdtheater Flores op school
Jeugd en gezinsteam op school aanwezig voor

Maandag 11 september

al uw opvoed- en ondersteuningsvragen. 14.0015.00 uur Marieke Bowring

Dinsdag 12 september

Nieuwsbrief 2

De eerste schoolweek van het schooljaar 2017-2018 zit er alweer op. Op de eerste schooldag vonden
veel kinderen het best weer een beetje spannend om naar school te gaan maar hadden heel veel
kinderen zichtbaar weer zin in een nieuw schooljaar. In diverse groepen hebben we een aantal nieuwe
leerlingen mogen ontvangen. Mocht u vragen hebben of wilt u iets delen, dan kunt u gerust bij de
leerkrachten of bij mij langskomen. Samen gaan we er wederom een mooi jaar van maken.
Joyce Romijn (directeur)

In-/uitstroom
Behalve de leerlingen die uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs gegaan zijn hebben we afscheid
genomen van nog enkele leerlingen; Delphi Walter uit groep 1/2A is naar Voorhout verhuisd en Salma
el Kandoussi uit groep 3 is naar de Jozefschool gegaan. Voor Ali Mahdi uit groep 1/2B is een plaatsje
gevonden bij de Honingraat in Noordwijkerhout. We wensen ze allen een fijne tijd toe op hun nieuwe
scholen.
In groep 1/2 hebben wij de volgende nieuwe kleuters welkom geheten, dat zijn Meske Jansz en Floris
Koolen, zij zijn nu 4 jaar en mogen elke dag naar de Daltonschool komen. Fay Chicho is vanuit
Uithoorn verhuisd en ook zij zit in groep 1/2 bij juf Karen en juf Savannah.

Van andere basisscholen zijn gekomen:
In groep 2/3: Danté van der Linden, Tessa van Marrelo en Shayla Negretti Salas.
In groep 4: Isa Moransard
In groep 5: Hamza Chicho, Bryan Moransard, Syl Ruigrok, Djow Schwarz, Wouter Sierat en Daisy van
der Veek.
In groep 6/7: Ruben Bakker, Sanne van Marrelo en Luc Meijer.
In groep 7/8: Maria Panagiotidou.
We wensen ze allemaal een hele fijne tijd op Daltonschool Hillegom!

Oproep hulpouders creacircuit groep 1 en 2
Vanaf vrijdag 8 september starten we in de groepen 1 en 2 weer met het
creacircuit. Dit kunnen wij helaas niet zonder uw hulp. Mocht u deze
ochtend van 8.45 tot 9.30 uur in de gelegenheid zijn om een klein groepje
kinderen op school te begeleiden dan kunt u zich opgeven bij de
leerkrachten van de groepen 1 en 2 juf Karen en juf Savannah.

Theater door de groepen
Komend jaar zal door alle groepen van de school een optreden worden gehouden in de aula. Hierbij
komen alle leerlingen kijken en zijn ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden van de optredende
kinderen van harte uitgenodigd om deze optredens bij te wonen. Het rooster ziet er als volgt uit en is
ook in de jaarkalender opgenomen die op de website van onze school staat.
www.daltonschoolhillegom.nl
Theaterrooster 2017-2018
Donderdag 21 september 2017

Groep 4 en groep 5

Donderdag 26 oktober 2017

Groep 1/2 en groep 6/7

Donderdag 16 november 2017

Groep 2/3 en groep 7/8

Donderdag 15 februari 2018

Groep 2/3 en groep 6/7

Donderdag 8 maart 2018

Groep 4 en groep 7 (van 7/8)

Donderdag 5 april 2018

Groep 1/2 en groep 5

Dinsdag 10 juli 2018

Groep 8 afscheidsmusical

Voor elke theatermiddag geldt:
Inloop 13.30 uur
Start 13.45 uur
Einde 14.15 uur

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.

Gymrooster 2017-2018
Komend jaar zullen de volgende groepen op de volgende dagen gymles krijgen van onze
vakleerkracht meester Michel in de gymzaal bij De Vosse:
Dinsdag:

Groep 3
Groep 4
Groep 5 (groep 5 start bij De Vosse om 8.30 uur!)
Groep 7/8

Vrijdagmiddag:

Groep 6/7 (vertrek vanaf school om 12.40 uur)

Voor de gymlessen is het noodzakelijk dat alle kinderen een korte broek, t-shirt en gymschoenen
met lichte zool bij zich hebben.

Koffie- en inloopochtenden op Daltonschool Hillegom
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 10minutengesprekken 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 tot 9.00 uur en kunt u vrijblijvend in de algemene ruimte bij de keuken aanschuiven voor een
gezellig kopje koffie.


Maandag 18 september 2017



Dinsdag 19 december 2017



Woensdag 14 maart 2018



Donderdag 7 juni 2018

Tevens is er op deze ochtenden de mogelijkheid om bij uw kind in de klas te kijken en om een
lesje mee te doen. Leuk om te zien waar uw kind mee bezig is.

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.

‘Is jouw kind soms ook zo druk’

Druktemakers!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert op 28 september a.s. de
themabijeenkomst ‘Druktemakers’ voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar.
Waarom zijn kinderen druk en wanneer is druk nog ‘gewoon druk’? Hoe kun je druk gedrag
voorkomen? Of hoe ga je het beste met je druktemaker om? Interactieve bijeenkomst waarin je als
ouder leert wat de kenmerken en de oorzaken kunnen zijn van druk gedrag. Met andere ouders
bespreek hoe je met bepaalde situaties om kan gaan en wissel je tips en trics over de opvoeding uit.
De bijeenkomst bestaat uit 1 avond en kost € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84
@ cjgcursus

Wonderland breidt aanbod uit in Hillegom met een SportBSO!
Beste ouder/verzorger,
Ben je op zoek naar kinderopvang in Hillegom waarbij sporten, bewegen en buiten zijn centraal
staan? Zoek je een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van je kind, waarbij ervaring opdoen
en plezier voor het kind voorop staan?
Kom dan eens kijken! Wij bieden buitenschoolse opvang voor kinderen t/m 12 jaar.
Uniek concept vanaf augustus 2017: SportBSO
Naast ons kinderdagverblijf en onze BSO locaties in Hillegom hebben wij onze deuren van een unieke
nieuwe buitenschoolse opvang geopend! De nieuwe SportBSO is gevestigd in het pand van voet- en
handbalvereniging S.V. Hillegom (Van den Endelaan 7d in Hillegom). Op deze locatie is extra
aandacht voor sportgerichte activiteiten en sportworkshops. Onder begeleiding van Wonderland
sportcoördinatoren leren de kinderen de beginselen van diverse sporten. De kinderen kunnen lekker

actief bewegen en kennismaken met verschillende sporten. We hebben altijd de beschikking over een
voetbalveld en hebben binnen onze eigen groepsruimte.
Scholen waar wij kinderen ophalen
Wij bieden opvang voor kinderen van vrijwel alle scholen in Hillegom. Neem gerust even contact met
ons op dan bespreken wij graag de mogelijkheden. De kinderen worden lopend of met de Stint uit
school gehaald.
Openingsdagen en tijden
In eerste instantie is de SportBSO geopend op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag van 14.30
tot 18.30 uur. In de schoolvakanties bieden wij de gehele dag opvang, van 7.30 tot 18.30 uur.
Volledig verzorgde opvang voor een vriendelijk tarief
De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen iedere dag vanuit onze visie waarin plezier,
ervaring & ontwikkeling, vertrouwen en ontzorgen centraal staan. De medewerkers worden
ondersteund en begeleid door onze pedagoge.
Wij bieden de kinderen zoveel mogelijk gezonde voeding aan, gebaseerd op de richtlijnen van het
voedingscentrum. Via onze ouder app houden we je graag op de hoogte middels regelmatige updates
en foto’s.
Wij bieden het gehele jaar door opvang, zowel voor schooltijd, als na schooltijd. Tijdens
schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen verzorgen wij de gehele dag opvang. Hierdoor
kun je als ouder de zorg en andere verantwoordelijkheden goed combineren. Je kunt kiezen uit
verschillende opvangpakketten, we bieden o.a. een schoolweken (40 weken) of 52 weken pakket. Zo
kun je de opvang afstemmen op jouw wensen en behoeften.
Een combinatie van verschillende locaties in Hillegom is uiteraard ook mogelijk. Bijvoorbeeld met onze
BSO Mariastraat die 5 dagen per week geopend is of onze zwemBSO. Voor de oudere kinderen is er
ook een TOPgroep.
Meer informatie vind je op onze website. Hier vind je ook meer informatie over onze verschillende
opvangpakketten, de tarieven en een kostencalculator waarmee je jouw nettokosten eenvoudig kunt
berekenen. Je weet direct waar je aan toe bent.
Rondleiding en inschrijving
Een rondleiding kan je aanvragen via de website www.wonderlandkinderopvang.nl of door een mail
sturen naar infohillegombso@wonderlandkinderopvang.nl
Wij nemen dan graag contact met je op voor het maken van een afspraak. Je kunt ons ook telefonisch
bereiken op telefoonnummer: 085 - 273 34 44.
Enthousiast geworden? Interesse in opvang op deze locatie?
Inschrijven via de website www.wonderlandkinderopvang.nl. Je kunt ook een mail sturen naar
kindplanning@wonderlandkinderopvang.nl of telefonisch contact met ons opnemen op
telefoonnummer: 085 – 273 34 40.
Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Schelvis
Locatiemanager BSO Hillegom

