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Nieuwsbrief 4 
                                                         d.d. 10-10-2017 

Belangrijke data 

Dinsdag 10 oktober Nieuwsbrief 4 

Woensdag 11 oktober 11.45 – 12.30 uur boekenmarkt 

Donderdag 12 oktober Uitreiking gouden penseel 

Vrijdag 13 oktober ’s middags alle leerlingen vrij           

16 t/m 22 oktober Herfstvakantie. Alle leerlingen vrij 

23 t/m 27 oktober   Oudergesprekken groepen 4 t/m 8 

Woensdag 25 oktober 20.00 – 21.30 uur Jaarvergadering OR/MR 

Donderdag 26 oktober   13.45 uur: theateroptreden gr. 1/2 en 6/7  

Dinsdag 31 oktober Nieuwsbrief 5 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                     

Zyad Yousef, het broertje van Mohammad en Leen, wordt binnenkort 4 jaar, en mag dan elke dag 

naar de Daltonschool komen. Een fijne tijd gewenst Zyad! 

 

Inschrijven oudergesprekken                                                                                                                                       

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.  

 

 

Klasbord                                                                                                                                                                                               

Op school zijn wij op zoek naar een vorm om ouders op de hoogte te houden op diverse manieren. Zo 

hebben we onze website www.daltonschoolhillegom.nl, de nieuwsbrief die 2-wekelijks op dinsdag 

verschijnt, facebook en de losse mails die we versturen naar ouders afzonderlijk. Daarnaast willen wij 

u ook graag op de hoogte houden van de dingen waar de leerlingen en leerkrachten in de klas mee 

http://www.daltonschoolhillegom.nl/
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bezig zijn en dit kunnen onderbouwen met korte tekstjes en foto’s. Nu hebben wij dit 

gevonden in het communicatieplatform “Klasbord”. Klasbord is een gesloten omgeving 

waar je informatie kunt delen en ouders en betrokkenen een kijkje kunt verschaffen in de 

keuken van de klas. De leerkrachten van de betreffende groep maken een account aan 

voor die groep. U als ouder krijgt hierover een mail waarin een activeringscode staat. U 

kunt de app downloaden op uw telefoon of tablet en inloggen met de activeringscode. De 

leerkracht krijgt dan een bevestiging dat u wilt deelnemen aan deze groep en voegt u 

vervolgens toe. Hierdoor is het afgeschermd voor anderen en zijn alleen de ouders 

betrokken van de betreffende groep. Minimaal 1x per week krijgt u, wanneer u zich 

hiervoor aanmeldt, een berichtje over de groep van uw kind. Uiteraard zullen alle andere 

communicatievoorzieningen gewoon worden doorgezet.  

 

Groep 1/2                                                                                                                                                          

De kleuterjuffen wensen jullie een leuke herfstvakantie en hopen dat u er lekker op uit kunt met uw 

kinderen. Na de vakantie gaan we tellen, meten en wegen met de kleuters en kunnen dan heel goed 

kastanjes, eikels en beukennootjes e.d. gebruiken. Neemt u dus een tasje mee als u naar het bos 

gaat en neem dat mee naar school na de vakantie. 

 

 

Verteltassen voor groep 1/2                                                                                                                                        

Op school hebben wij sinds enige jaren verteltassen. Deze tassen zijn vrij uitleenbaar voor u als ouder 

om samen met uw kind te ontdekken en voor te lezen. Iedere woensdagochtend is er een hulpouder 

(Christel, moeder van Lara en Lianne) aanwezig. Zij staat bij de kar verteltassen in de gang van de 

onderbouw en kan u helpen bij het uitkiezen van zo’n leuke tas. Hieronder een voorbeeld hoe zo’n tas 

eruit kan zien.  
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Aankondiging Jaarvergadering OR & MR – 25 oktober                                                                                                

Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, wordt de jaarvergadering van de OR (ouderraad) 

en MR (medezeggenschapsraad) dit jaar gehouden op woensdag 25 oktober van 20:00 uur tot 21:30 

uur. De avond is voor alle ouders van Daltonschool 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, ….? 

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

Globaal programma: 

19:45 uur: inloop met koffie en thee. 

20.00 uur: Jaarverslag van de ouderraad (OR) en vooruitblik komend schooljaar 

20.15 uur: Jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) en vooruitblik komend schooljaar 

20.30 uur: Dalton in de klas 

21.30 uur: einde jaarvergadering. 

Jaarverslag MR 2016-2017 

Op de website van de school is het jaarverslag van de MR te vinden, onder het kopje Ouders/Nieuws. 

Het maken en openbaar maken van een jaarverslag is een van de verplichte activiteiten van de MR. 

Hierin staat beschreven wat er het afgelopen schooljaar allemaal gedaan en bereikt is. Ook wordt er 

alvast een vooruitblik gegeven op het nieuwe schooljaar. Als je na het lezen vragen hebt over 

onderwerpen uit het verslag, dan kun je contact opnemen met een van de leden van de MR, of je 

vraag stellen op de jaarvergadering op woensdag 25 oktober 2017. 
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Opening Kinderboekenweek                                                                                                                            

Woensdag 4 oktober hebben we, samen met de 

kinderen en het team van de Savioschool, de 

Kinderboekenweek geopend. Het thema dit jaar is 

‘Gruwelijk eng’. De kinderen werden dan ook 

opgeschrikt door een gruwelijk eng verklede juf 

Joyce en – juf Annelies. Zij zongen het lied van de 

zes heksjes die gruwelijke enge heksensoep 

bereiden. Daarna gaven zij alle kinderen van 

Daltonschool Hillegom en de Savioschool de 

opdracht een gruwelijke enge boekenkaft te 

ontwerpen waarmee op donderdag 12 oktober een gouden penseel verdiend kan worden. Uit elke 

klas zal een winnaar worden gekozen. Natuurlijk werd ook het gruwelijke enge lied van Kinderen voor 

Kinderen gezongen door de teamleden.                                                                                                                                     

Eva, Doris en Jinte 

hebben tijdens dit 

lied een gruwelijk 

eng dansje laten 

zien. Goed gedaan 

meiden! Tot slot 

werden alle 

groepen verblijd 

met nieuwe, 

gruwelijke enge 

boeken, hoera!  

 

 

Boekenmarkt                                                                                                                                                          

Wilt u ook nieuwe boeken of heeft u boeken waar u vanaf wilt? Kom gezellig naar de boekenmarkt 

woensdag 11 oktober. Kinderen van de onderbouw dienen onder uw begeleiding te kopen/verkopen. 

U bent welkom van 11.45 uur tot 12.30 uur. Komt u verkopen? Dan bent u welkom vanaf 11.30 uur in 

het klaslokaal van uw zoon dochter, zodat u alvast een zelf meegebracht kleedje o.i.d. kunt installeren 

in de hal van de school. 
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Nieuws groep 2/3 

Kinderboekenweek                                                                                                                                                

Tijdens de Kinderboekenweek lijkt het ons leuk wanneer ouders komen voorlezen aan de kinderen 

van groep 2/3. Lijkt u dit leuk? Maak een afspraak bij de leerkracht voor een handig tijdstip! Laat ook 

even weten of u zelf een boek meebrengt of niet. Uiteraard mogen kinderen deze week ook hun 

lievelingsboek meenemen om zelf in te lezen/kijken als werk af is. 

Lezen                                                                                                                                                                           

De kinderen van groep 3 zijn vol enthousiasme het schooljaar van start 

gegaan en kunnen al heel wat letters en woorden lezen, knap! Onlangs 

is de tempotoets weer afgenomen bij de kinderen. We merken dat het 

leestempo bij de meeste kinderen omhoog mag. Daarom adviseren wij 

ouders dagelijks 15 à 20 minuten de woordrijtjes te oefenen die om de 

paar weken meegegeven worden. Wanneer we op school en thuis 

aandacht besteden aan het tempolezen zal dit mooie resultaten 

opleveren.  

 

Koken                                                                                                                                                                             

Op woensdagochtend mag steeds een groepje kinderen uit groep 2/3 koken bij het kookeiland van de 

school. De kinderen vinden dit geweldig! We hebben al heerlijke worstbroodjes, muffins en mini 

pannenkoeken geproefd, mmm! Dit is vooral mogelijk doordat Paulien en Michelle (moeders van 

Maud en Senna uit groep 4) hun hulp hebben aangeboden. Wij bedanken deze lieve moeders voor 

hun enthousiaste inzet! 
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Circuit groep 6, 7 en 8                                                                                                                                                        

Op donderdag 28 september zijn ook de groepen 6, 7 en 8 gestart met het creatieve circuit. 
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Humanistisch Vormingsonderwijs                                                                                      

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met heel wat nieuwe leerlingen in de 

HVO groepen! Welkom, Daisy, Ruben, Djow, Julie en Stephanie! En natuurlijk alle andere kinderen! 

Voor de ouders die mij nog niet kennen, zal ik me nog even voorstellen: 

Ik ben Petra Westra, woon in Hillegom en heb een zoon van 12, een dochter van 17 en een bejaarde 

rode kater van 17. 

Mijn hobby’s zijn: muziek maken en luisteren, genieten van de natuur, dingen bedenken en mijn Dafje. 

Ik heb lang gewerkt als groepsleerkracht en daarna de opleiding tot docente ‘Humanistisch 

Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing in het basisonderwijs’ gevolgd.  Dit vak geef ik nu sinds 

een aantal jaar op een aantal scholen in de regio. Een mooi en waardevol vak, waarin de lessen vaak 

op maat gemaakt worden en vanuit de ervaring/leefwereld van de kinderen.  

De lessen worden gegeven volgens de HOKE methodiek: 

H=Herkennen, ervaringen delen, informatie verstrekken 

O=onderzoeken 

K=Kiezen 

E=evalueren 

 

In de afgelopen lessen hebben we gewerkt n.a.v. de ‘Week van de pauzehap’ én natuurlijk de 

Kinderboekenweek. 

We hebben onderzocht of kinderen hun eigen pauzehap kunnen/mogen kiezen, of je iets op moet 

eten wat je niet lust en in de bovenbouw welke dingen een mens nog meer nodig heeft om te kunnen 

leven (zie foto van de piramides). 

 

In de Kinderboekenweek heb ik de legende van Sint Joris en de Draak verteld en hebben we 

gefilosofeerd over hoe het zou zijn als je nooit bang zou zijn. 

In de onderbouw hebben de kinderen een zo eng mogelijke draak getekend en besproken wat 

iedereen als ‘eng’ zag voor een draak. 

In de bovenbouw moesten ze in tweetallen samen een draak tekenen, zónder overleg, in stilte én met 

maar één potlood! 

Dat viel nog niet mee… 

Een paar reacties uit het nagesprek: , Ik werkte mee, dan ging het gemakkelijker’, ‘we wilden allebei 

de andere kant op’, ‘het samen vasthouden was gênant’, ‘ik vond het moeilijk zonder overleg’….enz.. 

Een parallel met het ‘echte leven’ werd getrokken. 

 

Het waren mooie lessen. 

Voor vragen, kom gerust een keer op vrijdag voor schooltijd of 12.00 langs. 

Met vriendelijke groet, 

Petra Westra 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6ezs6eDWAhXIbVAKHUYUAOsQjRwIBw&url=http://www.hvoprimair.nl/&psig=AOvVaw38qDtpoZW3ntQWOwlz-_VZ&ust=1507545253288873
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HVO IS LATEN ZIEN WAT JE DENKT, WILT EN VOELT EN LUISTEREN NAAR WAT EEN ANDER 

BEDOELT. 
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(Uit de map die de kinderen krijgen om hun werk in te bewaren. Deze gaat aan het eind van het 

schooljaar mee naar huis.) 
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‘Beter omgaan met pubers’ in Leiden start op 25 oktober! 
 
 
 
De cursus start op 25 oktober a.s. (19.30-21.30 uur) in CJG Lisse en is bedoeld voor ouders met 
kinderen tussen de 12-18 jaar.  
 
Wat verandert er allemaal in de puberteit? ‘Mijn puber wordt steeds brutaler en lijkt niet meer te 
luisteren naar wat ik zeg…Wat kan ik doen?? ‘ Hoe blijf ik in contact met mijn puber en hoe voorkom 
ik ruzies? 
 
In deze leuke en leerzame cursus krijg je informatie over de veranderingen in de puberteit, de 
ontwikkeling van het puberbrein, over luisteren, praten en overleggen met een puber maar ook hoe 
grenzen te stellen. Onder leiding van onze jeugdverpleegkundigen leer je hoe je een goed contact met 
je puber kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. Pubers en genotmiddelen, seksualiteit en sociale 
media zijn belangrijke items die uitgebreid aan bod komen. 

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en kost € 30,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende 
gemeenten). Aanmelden via www.cjgcursus.nl of via deze link 

 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 
 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=1075&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus

