
 

Nieuwsbrief 7 
                                                         d.d. 28-11-2017 

Belangrijke data 

Dinsdag 28 november Nieuwsbrief 7 

Dinsdag 5 december Sinterklaasviering 

Woensdag 6 december  
Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen een 

uurtje later op school komen 

Dinsdag 12 december  Staking? Zo ja, alle leerlingen vrij 

Woensdag 13 december Nieuwsbrief 8 

 

Koffie-ochtend                                                                                                                                                  

Alvast voor in de agenda: Op 19 december hebben we wederom koffie-ochtend op Daltonschool 

Hillegom. U bent allen van harte uitgenodigd om deze ochtend van 8.30 tot 9.00 uur in de klas(sen) 

van uw kind(eren) mee te doen met de les en te kijken waar uw kind zoal mee bezig is in de groep. 

Vanaf 9.00 uur zal er een kopje koffie/thee klaarstaan in de keuken waarbij Marieke Bowring aansluit 

vanuit het Jeugd en Gezinsteam om het e.e.a. te vertellen over wat zij voor de school en voor u kan 

betekenen. Wij zien u graag op 19 december! 

 

Inleveren strookjes basketbaltoernooi                                                                                                                               

De strookjes voor het basketbaltoernooi kunnen deze week (dus t/m vrijdag 1 december) nog worden 

ingeleverd op school bij de leerkrachten. 

 

Hulpouders bibliotheek gezocht 

Onze school heeft samen met de Savioschool op de eerste verdieping een mooie schoolbibliotheek. 

Samen met leerlingen uit de hoogste groepen willen we de bibliotheek nog mooier maken en netjes 

houden. Wie heeft er zin en tijd om elke week op woensdagochtend de leerlingen te begeleiden met 

het opruimen van de boeken? Het is bij elkaar een half uurtje werk. 

Vanuit een opgeruimde bibliotheek willen we in de loop van het jaar leuke leesactiviteiten organiseren 

en de collectie uitbreiden met nieuwe boeken. 



Aanmelden als hulpouder voor de bibliotheek kan bij Erny van Dalen (leerkracht groep 2/3 en 5) of 

Saskia Mastenbroek (ouder van Arne en Mees). De eerste keer komen we bij elkaar met koffie en 

thee en is er een korte uitleg over onze schoolbieb. 

Email: erny@daltonschoolhillegom.nl of zazki@hotmail.com 

 

Staking dinsdag 12 december leerkrachten basisonderwijs 

Beste ouders, 

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er opnieuw acties komen in het primair onderwijs. Graag 

geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties. 

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het 

regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar 

die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 

2021 voldoende in de werkdruk investeren.  

Leerkrachtentekort 

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van 

de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste 

goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in 

het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de 

toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kind(eren) op peil te 

houden. In 2021 zullen circa 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zitten. In 2025 zal dit 

getal zelfs oplopen tot 230.000 kinderen.  

Bezuiniging 

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het 

voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Een onaangename verrassing. De minister 

heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de 

klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de 

afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere 

bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school. 

Ultimatum 

De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met 

de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben 

daarbij een ulitmatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in 

de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro 

vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan 

volgt er op 12 december een landelijke staking.  



Staking 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te 

leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat 

werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel. 

De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij 

samen onder de naam PO-front.  

Voor Daltonschool Hillegom geldt het volgende: 

De leraren op onze school zijn van plan om op 12 december te gaan staken als het antwoord van 

minister Slob op 5 december niet aansluit bij de eis van 1,4 miljard. Dat betekent dat de school geheel 

gesloten blijft en dat uw zoon/dochter deze dag niet naar school kan komen. Uiterlijk 6 december krijgt 

u hierover definitief bericht. Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw 

kind(eren), dan kunt u contact opnemen met BSO De Theepot, BSO Wonderland of BSO Smallsteps. 

Deze kunnen tegen een vergoeding uw zoon/dochter opvangen.  

Het aantal beschikbare plaatsen op de BSO’s is beperkt. Aanvraag voor deze opvang loopt via de 

BSO’s. Kinderen die al gebruik maken van de opvang van Wonderland hebben voorrang op leerlingen 

die hier geen gebruik van maken. Indien uw zoon/dochter geen gebruik maakt van de opvang bij de 

BSO’s, moet u hem/haar eerst inschrijven bij deze organisaties.  

Wij hopen op uw begrip en houden u de komende tijd op de hoogte.  

Met vriendelijke groet, 

Joyce Romijn (directeur) 

 

Nieuws uit groep 2/3  

Pepernoten bakken                                                                               

Maandag 27 november mochten alle kinderen van groep 2/3 

pepernoten bakken. Mmmmm, wat rook het lekker in de gang! 

Dankzij de hulpmoeders Marinka (Esmay), Suzanne (Isabelle) en 

Nadia (Anissa) konden we dit organiseren. Superleuk en lekker! 

Bedankt hulpmoeders!!! 

Verrassing                                                                                                                                                        

Dinsdag 21 november werden alle kinderen blij verrast toen zij op 

school kwamen. De hal en het raam van het klaslokaal waren 

versierd! Zouden de knutselpieten langs zijn geweest? Spannend! 

Op elke tafel lag van pepernoten de eerste letter van ieders naam, 

lekker zeg! Knutselpietjes bedankt! De kinderen spelen om de beurt met veel plezier op de gang!!! 



Uurtje later starten…                                                                                                                                        

Omdat veel gezinnen dinsdagavond 5 december het Sinterklaasfeest vieren mogen de kinderen van 

de groepen 1 t/m 4 de volgende ochtend 6 december een uurtje later naar school komen. Om 9.30 uur 

zullen alle lessen van start gaan voor groep 1 t/m 4. Voor de groepen 5 t/m 8 zullen de lessen gewoon 

om 8.30 uur starten.  

 

 

Mediawijsheid                                                                                                     

Van vrijdag 17 november tot vrijdag 24 november heeft 

groep 7/8 meegedaan aan de ‘week van de 

mediawijsheid’. Samen met duizenden andere scholen 

hebben wij gestreden om de beste school te worden van 

Nederland.  

Elke speldag startte met een korte aflevering op het digibord. Daarnaast gingen de leerlingen zowel in 

de klas als thuis aan de slag met zogeheten MediaMissies. Dit waren vragen en opdrachten die te 

maken hadden met thema’s op het gebied van mediawijsheid. Onderwerpen die aan bod kwamen 

waren sociale media, informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online 

samenwerken. 

Tijdens de opdrachten moesten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media 

interpreteren en namen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo werden zij met én van elkaar 

mediawijzer. 

Aan het einde van het spel ontvingen alle leerlingen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij 

mediawijs met media om kunnen gaan. De klassen met de hoogste scores wonnen een mooie prijs. 

Het was een leerzame week en de kinderen waren erg gemotiveerd en enthousiast. Helaas heeft 

onze school niet gewonnen. Volgend jaar doen we zeker weer mee! 

 

 

 

 

  

https://www.mediamasters.nl/

