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Nieuwsbrief 5 
                                                         d.d. 31-10-2017 

Belangrijke data 

Dinsdag 31 oktober Nieuwsbrief 5 

Woensdag 1 november Hoofdluisvoorlichting 

Woensdag 8 november Nationaal schoolontbijt 8.30 uur 

Vrijdag 10 november Inzameling t.b.v. de Voedselbank 

Zaterdag 11 november St. Maarten 

Dinsdag 14 november Praktische verkeersles op het schoolplein 

Dinsdag 14 november  Nieuwsbrief 6 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                        

Deena el Abboy uit groep 4 is binnen de Brede School Hillegom verhuisd naar de Savioschool. We 

wensen Deena een fijne leerzame tijd toe bij de IJsvogels!         

 

Hulp gezocht verkeersles groep 2/3                                                                                                          

Dinsdag 14 november vindt de eerste praktische verkeersles plaats op het schoolplein van de school. 

Wij zoeken 6 hulpouders voor de diverse onderdelen. Opgeven kan via de leerkracht. Stuur een 

mailtje of kom langs! 

                                                                                                                                   

De voorleeswedstrijd                                                                                                                                                       

Dit jaar deden Zahra (gr. 8), Jenny (gr. 7) en Lara (gr. 8) mee aan de voorleeswedstrijd. 

Wie kon het beste voorlezen? 

Jenny las voor uit het boek “Looser Gedumpt”, Lara uit het boek “Lara” en Zahra uit het boek “Wij zijn 

niet alleen”. 

Alle drie de meisjes lazen uitstekend voor en mogen trots zijn op hun prestatie. Helaas kon er maar 

eentje winnen. Dit jaar waren de juryleden het volkomen met elkaar eens dat Zahra de beste was. 

Haar leesstukje uit de boekenserie Kippenvel las Zahra erg goed voor. Haar gezichtsuitdrukking 

tijdens het voorlezen maakte het extra spannend. Zij las rustig, op duidelijke toon en de kinderen 

luisterden geboeid. Ja R. L. Stine kan bijzonder spannende verhalen schrijven. Zahra gefeliciteerd! 
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Leesonderwijs groep 3                                            

Elke dag zijn we druk met leren lezen 

in groep 3. Wat doen de kinderen 

goed hun best! Begin november 

zullen we alle kinderen van groep 3 

weer toetsen op leestempo om te 

zien welke groei zij hebben 

doormaakt. Oefent u ook dagelijks de 

woordrijtjes? In de bibliotheek kunt u 

tevens terecht voor leuke, simpele 

leesboekjes waarin geoefend kan 

worden. En eerdaags krijgt uw 

zoon/dochter weer nieuwe 

woordrijtjes mee naar huis. Deze verzorgen we ongeveer om de 3 weken. Veel oefenplezier gewenst! 

 

 

Nationaal Schoolontbijt 8 november                                                                        

Woensdag 8 november organiseren we het Nationaal schoolontbijt. Als 

school ondersteunen wij het idee dat ontbijten een belangrijke start van 

de dag is. Woensdag 8 november mogen de kinderen voor één keer 

zonder te ontbijten naar school komen. De hele school schuift namelijk 

aan tafel voor een gezond ontbijt. Zo leren de kinderen op een 

feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s 

ochtends het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk 

thuis.  

Het schoolontbijt bestaat uit een uitgebreid pakket en vormt een 

schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie 

in lekker brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee. Er valt dus veel te 

kiezen! Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het 

Voedingscentrum. In de feestelijke ontbijtpakketten vinden de kinderen 

nog meer! Voor ieder kind is een vrolijke placemat, dit jaar rond het 

thema ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. En een poster voor in de klas. Om mee te nemen naar huis is 

een groente- en fruitwijzer en een deurhanger met allerlei gezonde ontbijttips. We wensen alle 

kinderen op nu alvast eet smakelijk! 
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Hoofdluisvoorlichting 

 

Beste ouders, 

 

Op woensdag 1 november komt er een dame van het GGD informatie verstrekken over hoofdluizen, 

neten en de bestrijding ertegen. 

Mocht u dit onderwerp interessant vinden dan bent u van harte welkom. 

 

Woensdag 1 november  

In het lokaal tussen de groepen 1/2 en 2/3 

8:45u inloop en 9 uur starten 

Het zal ongeveer tot half 11 gaan duren. 

 

Ik hoop u dan te zien. 

 

Warme groet, 

 

Celicia Jansz  

(Hoofdluis coördinator) 

 
 
 
 
 
 
Stichting CultuurBeleving Hillegom 

Sinterklaastheater in de Kulturele Raad! 

 
Op zondag 19 november komt Jeugtheater Tikkie weer naar Hillegom om de Sinterklaasvoorstelling 

uit te voeren. Een goede start van de Sinterklaastijd! Kom dus met de hele familie kijken, luisteren en 

natuurlijk meezingen en meedansen met de Pieten!  

Kaartjes kosten € 6,50 voor zowel kinderen als volwassenen. Er is plek voor iedereen, want ook dit 

jaar wordt de Sinterklaasvoorstelling twee keer gespeeld: om 11.30 uur én om 14.30 uur. Voor 

reservering kunt u terecht op de website www.scbh.nl. Ook kunt u op de dag van de voorstelling vanaf 

10.00 uur telefonisch de laatste kaartjes bemachtigen via telefoonnummer 0252- 518869. De kinderen 

krijgen tijdens de voorstelling limonade en na afloop een kleurplaat.  

 

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

jarige toegezongen. Dat kan via een mail naar kindertheater@scbh.nl of via de website www.scbh.nl. 

Het adres van De Kulturele Raad is Prinses Irenelaan 16. 

http://www.scbh.nl/
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Beste ouders/ verzorgers van de kinderen van alle Hillegomse basisscholen              

 
Hillegom is een gemeente die als beschermer Maarten of Martinus heeft. Dat blijkt wel uit de twee kerken met 

die naam, die in ons dorp staan. Voor wie het niet weet: Martinus zoals zijn officiële naam luidt, was een rijke 

jongeling, een Romeins soldaat, die op een dag een bedelaar zag zitten. Deze had het koud. Martinus bedacht 

zich geen moment, zo zegt het verhaal en nam zijn mantel van zijn schouders, pakte zijn zwaard en sneed 

daarmee zijn mantel in twee delen. Het ene deel hield hijzelf en het andere gaf hij weg aan de bedelaar. Dit 

verhaal over Martinus vertellen wij nog steeds door. 

 
De PCI Hillegom wil met dit verhaal als voorbeeld, aan het Sint Maarten-zingen een iets andere betekenis geven. 

De Voedselbanken luiden al jaren de noodklok, er is onvoldoende voedsel om pakketten samen te stellen en die 

zijn ook in Hillegom, groeiend in aantal. Er worden wekelijks 50 pakketten uitgereikt waar 160 personen, 

waaronder zo’n 50 kinderen! gebruik van moeten maken. Dit jaar is het de 9e keer dat we dit doen. 

 
Wat is de bedoeling?  

Dit jaar op 10 november brengen de kinderen ’s morgens een blikje, zakje of pak van een van onderstaande 

producten ( zie kader) mee naar school. Net als voorgaande jaren worden al deze producten ingezameld voor de 

Voedselbank Hillegom. Álle Hillegomse scholen zetten op 10 november hun deuren open om zoveel mogelijk 

in te zamelen voor die Voedselbank.  

Inspecteer uw voorraadkast en kijk eens of daar ook dingen staan, die maar niet gegeten worden. Als de THT 

datum niet verlopen is, kan dat ook met de kinderen meegegeven worden naar school. Kapotte pakken kunnen 

niet meegenomen worden. Spullen kopen mag natuurlijk ook, maar meestal heeft u wel iets op voorraad staan. 

Wees voorzichtig met glas! 

 

Via de media komt een bericht dat álle Hillegommers die iets van hun overvloed kunnen missen, dit kunnen 

brengen naar een school in hun wijk, daar is op 10 november tot 12.15 uur gelegenheid voor. Waar een dorp 

groot kan zijn hebben we vorige jaren gezien: er werd toen aan voedsel ruim 1500 kg ingezameld. De 

Voedselbank Hillegom was daar ongelofelijk blij mee. De Voedselbank is er trouwens voor alle gezindten. 

Alle Hillegomse scholen hebben hun medewerking toegezegd om inzamelpunt te zijn. Zo kunnen kerken en 

scholen een gezicht geven waar ze voor staan, hun blik richten op de ander, we kunnen net als Sint Maarten 

deed, een ‘ogen’- blik voor de ander hebben en dat is iets wat ook in deze tijd hartverwarmend is! 

 

In het kort gaat het dus om het volgende:  

 De ochtend van 10 november geeft u levensmiddelen mee naar school. Inspecteer uw voorraadkast en 

geef óók de overtollige levensmiddelen mee of breng het zelf  naar school, let wel op de 

houdbaarheidsdatum en de dichte verpakking! Pas op met glas! 

 Stel familie, buren en kennissen ook van deze actie op de hoogte. Ook zij kunnen hun producten 

naar school brengen of meegeven aan uw kind.  

 Scholen die meedoen zijn: Fontein, Giraf, Daltonschool Hillegom, Johannesschool, Jozefschool, 

Leerwinkel, Savio en Toermalijn. 

 
Mogen uw kinderen weer meedoen met deze actie? Of brengt u het liever zelf even langs, dat kan die dag tot 

12.15 uur. De Voedselbank haalt het daarna bij de scholen op. Vergeten of niets in huis? Geen nood!  

 

Wij rekenen opnieuw op uw gulheid, delen van onze overvloed maakt ook de ontvanger blij! 

 

Ook is er op 10 november een optocht van Sint Maarten door het dorp, zo rond 10.00 uur bij de Maartenskerk. 

Daar doen verschillende groepen van scholen aan mee. 
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Wat kan meegegeven worden -  bijvoorbeeld rijst, pasta, conserven, soep in blik of poedervorm, 

broodbeleg, pastasauzen in zakjes, koffiepads, suiker en ander voedzaam eten. Vlees en vis in blik, 

rookworst, graag ook rundvleesworst. Limonadesiroop en vruchtensap. Let wel op de datum! En de 

verpakking!   

Verzorgingsproducten zoals tandpasta en wasmiddelen zijn ook van harte welkom.  

Snoep en koek mag, mits stevig verpakt, eventueel ook. Denk eens aan de decembermaand.  

 
Hebt u over bovenstaande nog vragen, bel met de heer J. van Steijn, 06 230 95 870 van de Voedselbank Hillegom 

 

      Namens de PCI, parochiële caritas instelling en de Voedselbank Hillegom  

héél hartelijk dank! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Heb jij ook een meerling? 
 
 

‘Een meerling is meer’ 
 
Deze themabijeenkomst  is voor ouders met kinderen tussen de 1 - 4 jaar en start op 14 
november (19.30-21.30 uur) a.s. in CJG Hillegom. 
 
Twee of meer kinderen van dezelfde leeftijd opvoeden is erg leuk, maar niet altijd eenvoudig. Ouders 
van meerlingen hebben andere vragen dan ouders van eenlingen. Daarom organiseert het CJG de 
ouderbijeenkomsten ‘Een meerling is meer’. 
 
De cursus kost € 10,- per persoon en bestaat uit 2 bijeenkomsten.  
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 
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