
 

Nieuwsbrief 6 
                                                         d.d. 14-11-2017 

Belangrijke data 

Dinsdag 14 november Nieuwsbrief 6 

Donderdag 16 november Theater gr. 2/3 en 7/8 

14, 16 en 17 november Praktische verkeerslessen op het schoolplein 

Vrijdag 17 november Start week van de Mediawijsheid, gr. 7 en 8 

Zaterdag 18 november Intocht Sinterklaas en zijn Pieten 

Maandag 20 november Surprise knutselavond gr. 1 t/m 4 

Donderdag 23 november JGT aanwezig in school 14.00 – 15.00 uur 

Vrijdag 24 november Einde week van de Mediawijsheid 

Dinsdag 28 november  Nieuwsbrief 7 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                      

Op maandag 13 november zijn Lena en Elan Huisman bij ons op school gekomen, zij zijn verhuisd 

vanuit Warmond naar Hillegom. Lena is in groep 6 en Elan in groep 4 gestart.                                                               

Op maandag 13 november is Joakim Latour 4 jaar geworden, hij mag nu elke dag naar school komen. 

In groep 2 is op maandag 13 november Ibrahim Dughaim gestart. Ibrahim komt uit Syrië.                                             

Op 18 november wordt Abdullahi, het broertje van Sumaye en Salaha ook 4 jaar en komt dan ook bij 

ons op school. We wensen ze allen een leuke tijd op Daltonschool Hillegom!                                                                                                                                           

 

Theater groep 2/3 en groep 7/8                                                                                                                           

Donderdagmiddag 16 november verzorgen de groepen 2/3 en 7/8 het theater. De kinderen van groep 

2/3 mogen voor het optreden hun pantoffels en een knuffel meenemen.                                                                                                                                                       

U bent van harte welkom te komen kijken. De inloop is om 13.30 uur in de gymzaal. We starten om 

13.45 uur en proberen om 14.15 uur te eindigen. Na het theater kunt u buiten wachten op uw 

zoon/dochter.  

We kijken ernaar uit! 

I.v.m. het theateroptreden is er op donderdagmiddag 16 november geen circuit! 



Het Nationaal Schoolontbijt                                                                                                                                         

Op woensdag 8 november hebben we met elkaar ontbeten op school. Het was lekker er gezellig en 

we hebben hiermee weer benadrukt hoe belangrijk een goed ontbijt is. De leerlingen mochten in 

pyama naar school komen, ook de juffen kwamen in ochtendgewaad naar school! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de hoofdluiscommissie                                                                                                                    

Iedere maandag na elke schoolvakantie kijken wij alle haren van de kinderen op school na om te zien 

of er luizen of neten zijn. 

Zouden jullie op die maandagen de haren in een simpele staart willen doen. Zet die maandagen in de 

agenda: 8-1-2018/ 5-3-2018/ 14-5-2018. 

We zien de mooiste creaties in de lange haren waardoor wij de haren dan niet goed kunnen 

controleren en het is voor ons erg tijdrovend om deze creaties los te maken. 

Op 1 november is Edith bij ons op school geweest om info te geven over neten en luizen. 

Nu wil ik jullie ook een beetje info geven zodat we met elkaar de luizen kunnen bestrijden. 

Het mooiste is wanneer iedereen (kinderen, ouders, opa's en oma's, juffen, meesters kortom alle 

mensen op aarde) 1x per week een moment kiest om met een luizen kam door het haar te gaan, ik 

doe dit inmiddels zelf op de zondagen. 

Een luis loopt over van de ene haar naar de andere, hij legt per maand 250 eitjes (neten), deze 

plakken aan het haar en kun je los krijgen door met een doekje met azijn de neet vast te pakken en 

van een haar af te trekken. 

Heeft u of uw kind luizen en neten ga dan met een luis/netenkam de haren kammen doe dit minimaal 

1x per dag (het liefst 2x). Je moet dit zeker 2 weken doen (een neet komt uit tussen 7 a 10 dagen). 



Kammen werkt het beste. 

Het is zonde van het geld als je luisbestrijdingsmiddel koopt, dit spul legt een laagje over de luis 

waardoor het stikt, maar de eitjes (neten) komen wel gewoon uit dus je moet alsnog 2 weken blijven 

kammen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De week van de mediawijsheid                                                                                                                               

Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media 

vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen 

gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie 

kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag. 

Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een 

verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je 

media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij 

de gemedialiseerde samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde 

stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met 

ouders en docenten. 

En dat is lang niet eenvoudig. Bijvoorbeeld omdat veel scholen nog niet op structurele wijze aandacht 

aan mediawijsheid besteden. Of omdat ouders en docenten zich te veel beperken tot het opleggen 

van regels en het wijzen op risico’s – en soms niet goed weten welke mediawijze lessen ze op basis 

van hun eigen ervaringen en inzichten nog méér te bieden hebben. 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid brengen we hier verandering in. Door ouders, docenten en 

jongeren met elkaar het gesprek over mediawijsheid aan te laten gaan en ze van elkaar te laten leren. 

We bieden samen met onze netwerkpartners de praktische handvatten om dit gesprek te voeren. 

Zodat de generatie die nu opgroeit de stap kan gaan zetten van ‘Generatie Media’ naar ‘Generatie 

Mediawijs’. 
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Sintnieuws                                                                                                      

Hillegom – Dit weekend stond er al een videobericht online van 

Sinterklaas. Hij vraagt zich af of het allemaal wel goed gaat komen 

met de intocht in Hillegom dit jaar. Wat er nou gaat gebeuren is nog 

niet duidelijk. Het enige zekere is dat al het Sinterklaas-nieuws op de 

Facebook-pagina van Hillegom Online te zien zal zijn. 

Intocht                                                                                                                            

Als het allemaal toch goed gaat komen, zal Sinterklaas op zaterdag 

18 november in de haven van Hillegom aankomen. Hij zal dan om 

10.30 uur aanleggen en voet aan wal zetten. De goedheiligman heeft 

al aangegeven dat hij met vele pieten naar Hillegom komt. Na de 

aankomst zal de Sint een ronde door het hele dorp rijden om eerst 

alle winkeliers te begroeten. Uiteindelijk zal hij bij het gemeentehuis 

door burgemeester Arie van Erk worden ontvangen. 

Later in de middag is Sinterklaas tussen 13.30 tot 15.30 uur bij Villa 

Flora. Hier kunnen de kinderen met Sinterklaas op de foto en 

verschillende spellen met de pieten spelen. Ook kunnen ze hier hun 

kleurplaat aan Sinterklaas geven, waarmee ze kans maken op een 

leuke prijs.                                                                                                                                                              

De kleurplaten zijn op te halen bij verschillende ondernemers in 

Hillegom, zoals Bakker van Maanen, The Readshop, Intertoys, De 

Soete Suikerbol en Jumbo. Ook is de kleurplaat te downloaden op 

www.sinthillegom.nl. Sinterklaas zal op 25 november in het 

Sinterklaashuis bekendmaken wie de mooiste kleurplaat heeft 

gemaakt in de verschillende leeftijdscategorieën. 

Pietenselfie-actie                                                                                                     

Ook dit jaar zullen de zwarte pieten voor de Pietenselfie-actie extra 

hun best doen voor de spiegel. De kinderen kunnen met een piet op 

de foto en deze naar Hillegom Online sturen via 

fotowedstrijd@hillegomonline.nl. Bakker van Maanen heeft weer 

lekkere prijzen voor de winnaars beschikbaar gesteld en de 

publieksprijs krijgt zelfs een taart met de winnende foto erop. 



Groep 8 krijgt proefles tijdens gymles 

Mentaal sterke kinderen = mentaal sterke volwassenen                                                                                                        

Als ouder wil je je kind(eren) graag goede 

eigenschappen meegeven, want ze hebben het hard 

nodig in deze (prestatie)maatschappij. EQfit wil dat ook.  

Daarom geeft EQfit dinsdag 21 november les tijdens 

het gym uur. Door middel van boks -en 

coachingsoefeningen leert uw zoon/dochter o.a. wat 

beïnvloeding is. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  

Het is een voorproefje op het KIDSS programma waarin uw zoon/dochter waardevolle teugels 

meekrijgt op het gebied van zelfvertrouwen, beïnvloeding, concentratie, reactievermogen, 

woedebeheersing, discipline, respect, communicatie en doelgerichtheid. Alle hulpmiddelen die de stap 

naar het voortgezet onderwijs een stuk makkelijker zullen maken. 

Als uw zoon/dochter na de les aangeeft deze manier van leren leuk te vinden, krijgt hij/zij een envelop 

mee waarin informatie staat over het KIDSS programma. Hierin staat ook vermeld wat de vervolgstap 

is bij interesse. 

 

 

 

Hulpouders nodig 

Sinterklaas is nog onderweg naar Nederland, maar toch willen we alvast vragen wie ons 

zou kunnen helpen voor diverse kerstactiviteiten. Het gaat om de volgende activiteiten, 

data/tijden: 

-School versieren in kerstsfeer:  Woensdagmiddag 6 december vanaf 12.30 uur. 

-Kerststukjes maken in de groepen: Woensdagochtend 20 december vanaf 10.30 uur. 

-Kerstversiering opruimen in de school: Vrijdagochtend 22 december vanaf 8.30 uur 

Weet u iemand die aan kerstgroen kan komen om de kerststukjes te maken, dan zouden 

wij daar erg blij mee zijn. 

Mocht u in de gelegenheid zijn om bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten te 

kunnen helpen, dan kunt u zich opgeven bij Joyce Romijn 

 



 

 

 

Kom meespelen tijdens de Pepernoteninstuif op 1 december! 

Het Jun iorensymfonieorkest  B loembol lenst reek (JUSO) en het 

Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek (JO) houden op vrijdagmiddag 1 

december 2017 een Pepernoteninstuif. Op deze gezellige middag kunnen 

kinderen van 7 tot 14 jaar uit de hele Bollenstreek muziek maken in een echt orkest. 

Samen met het JUSO en JO spelen de ‘instuivers’ de allerleukste 

Sinterklaasliedjes. De Pepernoteninstuif wordt afgesloten met een 

eindpresentatie in Sinterklaassfeer voor ouders en belangstellenden. Natuurlijk 

hopen we dat ook Sinterklaas en/of de Pieten op de vrolijke muziek afkomen om 

even te luisteren. 

Speel je een instrument en kan je noten lezen? Schrijf je dan snel in en ervaar hoe 

leuk het is om samen muziek te maken. Je kan meedoen als je een strijkinstrument, 

blaasinstrument (ook blokfluit en saxofoon), slagwerk, harp of piano speelt. Geef je 

snel op voor deze vrolijke muziekmiddag via juso@symfonieorkest-

bloembollenstreek.nl! 

 

Datum                       1 december 

Aanvang 16.30 uur 

Eindpresentatie         Van 17.30-18.00 uur 

Deelname                  Gratis 

Leeftijd                       7 tot 14 jaar   
 
Instrumenten              Strijk– en blaasinstrumenten, piano,

                                    slagwerk, blokfluit, harp, gitaar 

Locatie                        Floralis, Floralisplein 69 te Lisse 

Aanmelden                  juso@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 

mailto:juso@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl

