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Nieuwsbrief 3 
                                                         d.d. 26-09-2017 

Belangrijke data 

Dinsdag 26 september Nieuwsbrief 3 

25 t/m 29 september Week van de pauzehap voor groep 5 t/m 8 

2 t/m 6 oktober  Oudergesprekken gr. 1 t/m 3 

4 t/m 13 oktober    Kinderboekenweek 

Donderdag 5 oktober 
Leerkrachten staken. School is dicht. 

Dag van de leraar. 

Maandag 9 oktober 

14.00 – 15.00 uur Jeugd en Gezinsteam 

Marieke Bowring aanwezig in school voor al uw 

vragen. 

Dinsdag 10 oktober  Nieuwsbrief 4 

16 t/m 22 oktober  Herfstvakantie. Alle leerlingen vrij. 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                        

Volgende week starten er weer nieuwe leerlingen op de Daltonschool. Josephine en Michiel Vreeswijk  

verhuizen vanuit Amstelveen naar Hillegom en komen resp. in groep 7 en groep 3. Chris v.d. Velden 

wordt 4 jaar en start in de klas bij juf Karen en juf Savannah. Wij wensen ze allen veel plezier op onze 

school!                                                                                                                                                                       

Na de zomervakantie is Maria Panagiotidou bij ons in groep 7 gekomen. Om de Nederlandse taal te 

leren heeft zij een plaatsje gekregen in de Taalklas en kan daar binnenkort naar toe. Veel plezier en 

succes daar Maria!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Inschrijven oudergesprekken                                                                                                                                         

In de week van 2 t/m 6 oktober zijn de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 3. Van 23 t/m 27 

oktober zijn de oudergesprekken voor de groepen 4 t/m 8. Bij de groep van uw kind hangt een lijst 

waarop u hiervoor kunt inschrijven. Wanneer u geen voorkeur aangeeft zal de leerkracht u indelen.  
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Theater van groep 4 en 5 donderdag 21 september j.l.                                                                                                          

Afgelopen donderdag hebben een aantal leerlingen uit de groepen 4 en 5 een spetterend optreden 

gegeven. We hebben dansjes gezien, liedjes gehoord, naar gedichten geluisterd en er was een 

breakdance-optreden. Goed gedaan allemaal! 
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Jeugdtheaterschool Flores                                                                                                                     

Deze theaterschool start het nieuwe seizoen met workshops op basisscholen in Lisse en omgeving. 

Zo hebben zij ook onze school op 19 september een bezoek gebracht. Sandra Wijnhout heeft in elke 

groep korte workshops gegeven. De kinderen waren allemaal enthousiast en hadden veel plezier. Na 

afloop kregen de kinderen een folder mee van het seizoen 2017/2018. Er zijn verschillende 

kindercursussen te volgen die gegeven worden door gediplomeerde docenten. De nieuwe cursussen 

starten weer vanaf oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVE                                                                                                                                                                                 

Op onze school worden iedere week aan verschillende kinderen VVE-lessen gegeven. Afgelopen 

jaren heeft Ineke de Landmeter deze lessen verzorgd. Vanaf dit jaar zal Marja Buitenwerf deze lessen 

geven. Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar die samen met hun ouders extra 

Nederlandse taallessen komen volgen. Daarnaast worden deze taallessen ook aan kleuters van onze 

school aangeboden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wat betreft de Nederlandse taal.  
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Week van de pauzehap 

Voor de groepen 5 t/m 8 is het de “week van de pauzehap”. Leerlingen maken kennis met heel veel 

gezonde pauzehappen. Bij het lesprogramma hoort een gratis boodschappenpakket met gezonde 

tussendoortjes voor de hele groep.  

Groep 5: Met de lesprogramma’s van Ik eet het beter worden de leerlingen zich bewust van de 

herkomst van hun eten. Ze krijgen meer respect voor hun groene omgeving en ontdekken van alles 

over de groei en bloei van bloemen en groente- en kruidenplantjes. Uiteindelijk ervaren ze met elkaar 

hoe leuk het is om te kiezen voor gezond! 

Groep 6: Met de lesprogramma’s van Ik eet het beter leren de leerlingen van groep 6 heel bewust te 

proeven. Zo ontdekken ze nieuwe smaken en combinaties. Ze leren dat je aan sommige smaken even 

moet wennen – daardoor weten ze dat het leuk is om nieuwe 

producten of gerechten te proeven. Iets wat ze eerst misschien 

nog niet zo graag aten, kan later opeens heel lekker zijn! 

Groep 7: Ik eet het beter maakt de leerlingen van groep 7 

nieuwsgierig naar het waarom van gezond eten en drinken. 

Leerlingen ontdekken wat voedingsstoffen en vezels doen voor 

hun lichaam en begrijpen daardoor wat het belang is van 

variëren en combineren. Tegelijkertijd ervaren ze hoe leuk het 

is om steeds iets nieuws te kiezen uit de Schijf van Vijf. 

Groep 8: Bewuste keuzes in voeding maak je door rekening te 

houden met gezondheid, maar ook met de wereld om je heen: andere mensen, dieren en het milieu. 

Dat leert groep 8 met de lesprogramma’s van Ik eet het beter. Leerlingen van die leeftijd vinden het 

leuk om de verantwoordelijkheid te krijgen voor eigen keuzes, ze gaan met elkaar in discussie en 

leren een mening te vormen. 

 

Kinderboekenweek                                                                                                                                                        

De Kinderboekenweek start op woensdag 4 en eindigt op vrijdag 13 oktober. Morgen krijgt u een 

aparte brief met de activiteiten die op onze school georganiseerd worden in deze periode. 
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Inloopochtend maandag 18 september j.l. 

Op maandag 18 september tussen 8.30 en 9.00 uur hadden we de eerste inloopochtend waar ouders 

van harte welkom zijn om een half uur in de groepen te 

komen kijken en hier en daar 

lessen mee te doen. Achteraf 

stond er een kopje koffie/thee 

klaar en konden ouders in 

gesprek met Joyce. Fijn om 

zoveel betrokken ouders te zien 

en fijn om te weten dat mensen 

graag met ons meedenken. De 

volgende inloopochtend is op 

dinsdag 19 december om 8.30 uur. 

We zien u graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag 2017                                                                                                                                                      

Woensdag 20 september had de hele 

school gezamenlijk sportdag op de 

sportvelden van SV Hillegom. Het is 

een prachtige ochtend geworden 

waar de kinderen lekker bezig zijn 

geweest in groepen op verschillende 

onderdelen. Deze dag had niet 

mogelijk geweest zonder uw hulp. 

Mede dankzij u hebben de kinderen 

een heerlijke sportieve ochtend 

gehad met een ijsje op het eind als beloning voor ieders sportieve prestatie. Bedankt hulpouders!  
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Vanuit de onderbouw                                                                                                                                                   

Het circuit van de kleuters op vrijdagochtend is begonnen. Met dank aan alle hulpouders! 
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De kleuters werken over het project indianen. Hierbij lezen wij iedere dag een verhaal van Indy, 

waarbij wij de cijfers leren. 

 

 

Stagiaires gestart                                                                                                                                                    

Zoals u wellicht is opgevallen zijn er sinds vorige week diverse stagiaires gestart. Op het moment van 

uitkomen van de vorige nieuwsbrief was nog niet voor iedere groep rond welke stagiair in welke groep 

zou starten, maar inmiddels is hier duidelijkheid over. Al onze stagiaires zijn afkomstig van de Pabo 

van Hogeschool Leiden. Hieronder op een rijtje welke stagejuf/-meester in welke groep staat: 

Groep 1/2   Tagrid Darwish  3e jaars Pabo student Voltijd 

Groep 4 Bart Braun  3e jaars Pabo student Academische Pabo 

Groep 5 Charlotte Engelen  

Groep 6/7 Femke v/d Linden 3e jaars Pabo student Voltijd 

Groep 7/8 Margriet Zuidhof 1e jaars Pabo student deeltijd 

Al deze stagiairs zullen doorgaans 1 dag in de week stage lopen. Soms komt het voor dat ze 

meerdere dagen per week aanwezig zullen zijn. De stagiairs zullen ook lessen verzorgen in de groep. 

De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Soms zal het voorkomen dat een stagiair vraagt om bij 

een oudergesprek te zijn. Heeft u dit liever niet, geef dit dat op dat moment aan. Dat is geen enkel 

probleem.  
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Luizenouders gevraagd                                                                                                                                    

Na iedere vakantie wordt uw kind standaard op school gecontroleerd door een aantal ouders. Het is 

een behoorlijke klus om de hele school te controleren en daarom de volgende vraag: 

Per klas worden er 3 ouders gevraagd die na iedere vakantie op maandag willen helpen om de klas 

van hun kind te controleren. Dit is 5x in het schooljaar van 8.30 tot 9.00 uur. Ervaring is niet nodig. Uit 

een aantal klassen zijn al ouders actief, maar meer hulp is hierin echt gewenst. Hieronder de vraag 

per groep: 

Groep 1/2: nog 1 ouder nodig 

Groep 2/3: nog 3 ouders nodig 

Groep 4: nog 3 ouders nodig 

Groep 5: nog 2 ouders nodig 

Groep 6/7: nog 2 ouders nodig 

Groep 7/8: nog 3 ouders nodig.  

Aanmelden kan bij Celicia (moeder van Meske uit groep 1), de leerkracht van uw kind, Joyce of op de 

Facebookpagina van Daltonschool Hillegom.  

Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage! 

 

Parkeren rondom de school 

We gaan een periode in waarin het weer vaker regenachtig zal zijn. Dit heeft als 

gevolg dat veel kinderen met de auto naar school gebracht worden. Zou u erop 

willen letten dat u binnen de parkeervakken parkeert? Wij krijgen veel klachten 

van omwonenden dat straten en fietspaden worden geblokkeerd en dat dit 

gevaarlijke situaties met zich meebrengt ook voor de kinderen van de 

Daltonschool. Alvast bedankt voor uw medewerking. Samen maken we de 

situatie veilig.  

 

Aankondiging Jaarvergadering OR & MR – 25 oktober                                                                                                                      

De jaarvergadering van de OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad) wordt dit jaar gehouden 

op woensdag 25 oktober van 20:00 uur tot 21:30 uur. Deze avond is voor alle ouders van Dalton-

school Hillegom.                                                                                                                                                                        

Zoals ieder jaar koppelen we een actueel thema aan deze vergadering, dit jaar is het thema:                         

Dalton in de klas.                                                                                                                                         

Sinds 2014 is onze school een officiële Daltonschool. De daltonprincipes zijn vastgelegd in de manier 

van lesgeven en omgang met elkaar. Maar wat is dit precies? Wat betekent Dalton voor de 

leerkrachten, de kinderen, het klaslokaal, ….?  



Schooljaar 2017-2018 
www.daltonschoolhillegom.nl 

Deze vragen willen we graag op een interactieve manier beantwoorden tijdens de jaarvergadering.        

Reserveer de datum alvast in uw agenda. 

                                         

Hulpouders gezocht duikelrek                                                                                                                                                        

Wij zijn op zoek naar een aantal ouders die op zaterdag 21 oktober ’s morgens willen helpen om het 

duikelrek te verplaatsen van de oude locatie aan de Oranjelaan naar de huidige locatie aan de Prinses 

Irenelaan. Deze wordt momenteel erg gemist door leerlingen. Dus heeft u deze dag even tijd om 

hierbij te helpen, dan kunt u zich opgeven bij Joyce Romijn. Vele handen maken licht werk.  

                                                                                                                                                                               

Gezond op school                                                                                                                                                                  

10 uur is traditioneel gezien dé tijd voor een lekkere pauzehap. Het is leuk om volop te variëren met 

bijvoorbeeld: 

 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 

 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes. 

 Volkoren- of bruinbrood,  volkoren knäckebröd of een mueslibol. 

 

Variatietip: koop groente en fruit uit het seizoen. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu 

Centraal.   

 

Smakelijke voorbeelden 

 

 

                
4-8 jaar 

 Waterpret: een schijf watermeloen. 

 Oosters genoegen: bakje met dadels en 

gedroogde abrikozen. 

 Klein maar fijn: mini-bruinbolletje met 

light zuivelspread en een plakje 

komkommer. 

9-13 jaar 

 Cakeje anders: papieren cakevormpje 

met handje ongezouten studentenhaver 

of stukjes fruit. Een stukje huishoudfolie 

erover zorgt dat de inhoud niet uit het 

vormpje valt. 

 Bakje banaan: bakje magere yoghurt 

met een halve banaan in stukjes. 
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 Gekleurde patatjes: reepjes van 

bijvoorbeeld komkommer, paprika en 

selderij in een leuk bakje. Gebruik 

verschillende kleuren en snijd alle 

rauwkost even lang en in dezelfde dikte. 

 Rond in de mond: mini-mueslibol met 

halvarine of margarine en een plakje 30+ 

kaas. 

 Fruitfeestje: blokjes fruit in een leuk 

bakje, zoals rode meloen en peer. Snijd 

het fruit allemaal even groot. 

 

Meer tips voor het eten op school? 

Ga naar www.voedingscentrum.nl/etenopschool 
 

           

 

              Stichting CultuurBeleving Hillegom 

 

 

Persbericht  

Kindertheater in de Kulturele Raad: Reismuis reist naar Hillegom! 

 
Muis Dingeman reist met vrouw en kinderen de wereld rond, in hun gezellige nestje achter het 

nummerbord van een toeristenbus. Ze zijn heel gelukkig. Tot hij, door stom toeval, in Dover de boot 

mist en zijn familie in de mist ziet wegvaren. 

Gelukkig krijgt hij hulp van papegaaiduiker Alky, van de Antilliaanse Jan-van-gent Wesley, van wel 

honderd Chinese visjes, van de Turkse ezel Gelan en van nog vele andere bijzondere en vaak 

onverstaanbare dieren. 

 

Reismuis gaat over vreemde talen, andere culturen en grappige gewoontes.  

Drents JeugdTheater Garage TDI vertelt, speelt en danst Grote Verhalen voor kleine mensen. 

Verrassend interactief, liefdevol, met humor, met lijf en leden, met oude en nieuwe media. 

Op 1 oktober om 14.30 is deze kindertheatervoorstelling te zien in De Kulturele Raad, Prinses 

Irenelaan 16 in Hillegom. Voor reservering kunt u terecht op de website www.scbh.nl. Ook kunt u op 

de dag van de voorstelling vanaf 12.30 uur bellen naar nummer 0252- 518869. De toegang is 6,50 

voor zowel kinderen als volwassenen. 

 

Na afloop van de voorstelling wordt de lounge geopend, zodat er nog kan worden nagepraat onder het 

genot van een drankje, terwijl de kinderen hun limonade drinken of vast beginnen aan hun kleurplaat.  

 

Als u ons laat weten dat u met een verjaardagspartijtje komt, dan reserveren we plaatsen en wordt de 

jarige toegezongen. Mail naar kindertheater@scbh.nl of kijk op de website www.scbh.nl. 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.scbh.nl/

