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Nieuwsbrief 8 
                                                         d.d. 13-12-2017 

Belangrijke data 

Woensdag 13 december Nieuwsbrief 8 

Donderdag 14 december 14.00-15.00 uur JGT aanwezig in school 

Dinsdag 19 december Koffieochtend 

Donderdag 21 december Kerstviering, info in deze nieuwsbrief 

Vrijdag 22 december Alle leerlingen om 12.00 uur uit 

Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 

2018 
Kerstvakantie 

Dinsdag 9 januari 2018 Nieuwsbrief 9 

 

Koffie-ochtend                                                                                                                                                  

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!  

 

Groep 3                                                                                                                                                                                               

Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat de kinderen van groep 3 hun gymtassen dinsdag voor de 

gym mee naar school nemen en `s middags weer mee naar huis nemen. 

Dit wegens ruimtegebrek en ook voor de overzichtelijkheid aan de kapstokken. 

 

Eénmalig andere gymtijden groepen 5 en 8                                                                                                                            

Op dinsdag 19 december wijzigen de gymtijden van groep 5 en groep 8.  

Groep 8 start deze ochtend om 8.30 met gym. Groep 7 (van de 7/8 groep) gymt deze ene keer ook 

mee. In de middag heeft groep 5 gym. Meester Michel neemt groep 5 direct om 12.45 uur mee naar 

‘de Vosse’. De gymles eindigt om 14.30 uur. De kinderen mogen direct naar huis. Als u liever niet wilt 

http://www.daltonschoolhillegom.nl/


www.daltonschoolhillegom.nl 
schooljaar 2017-2018 

 

dat uw kind alleen naar huis gaat, kunt u uw kind daar ook ophalen.                                                                          

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Erny van Dalen en Nicole Weijer.  

 

 

Informatie Kerstfeest 2017 

Nu Sinterklaas het land heeft verlaten, staat het kerstfeest weer voor de deur.  

Graag willen wij u informeren en een aantal vragen stellen. 

 

Kerststukjes                                                                                                                                                            

Op woensdag 20 december maken wij in de klas van uw kind kerststukjes. De kinderen krijgen bakje, 

kaars en groen vanuit school/betrokken ouders. De kinderen hoeven alleen versieringen mee te 

nemen om hun stukjes mee op te vrolijken. 

 

Kerstdiner kinderen 

In de klassen wordt met de kinderen een menulijst samengesteld voor het kerstdiner.  Ieder kind 

neemt een dinerwens mee naar huis. Wij vragen u vriendelijk per kind deze dinerwens klaar te maken 

voor donderdagavond 21 december. Wilt u, indien nodig, ook zorgen voor opscheplepels? Daar zijn 

er niet genoeg van op school. Voor het warmhouden van de maaltijden zijn rechauds toegestaan. 

Warmhoudplaatjes en kaarsen zijn niet toegestaan i.v.m. teveel gebruik van elektriciteit en de 

veiligheid. Na afloop graag alles weer mee naar huis nemen. 

 

Kerstborrel ouders 

Wij nodigen u bij deze uit, samen met andere ouders, gezellig een drankje te nuttigen in de speelzaal. 

U bent welkom vanaf 18.00 uur. Vanaf 18.45 zullen de kinderen aansluiten en zal daar een 

verrassingsoptreden gegeven worden. Daarna kunnen de kinderen in hun klas weer opgehaald 

worden. 

  

Meegeven 

Wij vragen u het volgende mee te geven aan uw kind, uiterlijk 20 december:  

Een grote plastic tas, voorzien van naam, met daarin de volgende inhoud: 

Bord, beker, bestek (voorzien van naam) 
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Donderdag 21 december 

Kerstviering op school; de avond ziet er als volgt uit: 

18.00 uur De kinderen brengen iets lekkers mee naar school.  

Aansluitend wordt in elke groep gedineerd.  

18.00 uur Ouders welkom in de speelzaal. 

18.45 uur Verrassingsoptreden in de speelzaal met de kinderen 

19.15 uur De kinderen kunnen opgehaald worden uit de klas. 

 

Wij vragen u vriendelijk overgebleven eten en/of drinken mee terug te nemen naar huis, inclusief 

schalen en opscheplepels. Dit kan in het lokaal van uw kind worden opgehaald. 

 

De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 22 december om 12.00 uur. 

Wij hopen op uw komst en wensen u alvast fijne, warme en feestelijke dagen en een goede 

jaarwisseling toe. 

 

Vriendelijke groet, 

De kerstcommissie van Daltonschool Hillegom  

 

 

 

 

HVO NIEUWS 

Het laatste HVO nieuws van 2017! 

Wat is het hard gegaan.. 

We hebben al hard gewerkt aan HVO vaardigheden als: 

 Elkaar uit laten praten 

 Respect voor elkaar(s mening) 

 Leren inleven 

 Je mening durven geven/durven vertellen 

 Van mening durven veranderen 

 Kritisch nadenken 

 In alle vier HVO groepen (4, 5, 6/7 en 8) hebben we rond deze ‘kadootjes-tijd’ o.a. nagedacht 

over dingen waar je iemand óók blij mee maakt, eigenlijk ook kadootjes dus, die niet in een 

winkel te koop zijn. 
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Dat was best even nadenken (en slikken!) voor sommigen in het begin😉, maar m.b.v. een lijstje werd 

het al snel duidelijker. 

Er stonden dingen op als:  

 Hulp 

 Aandacht 

 Gezelligheid 

 Vrolijkheid 

 Troost 

 Knuffel 

 Compliment etc. 

Daar mochten ze een aantal dingen uitkiezen en bij bedenken aan wie ze die zouden willen geven. 

Oók mochten ze een aantal dingen voor zichzelf uitkiezen die ze graag zouden willen krijgen en van 

wie. 

Een mooie les, met mooie gesprekken, waarin we niet alleen spraken over wat er opgeschreven was, 

maar óók over het gedrag dat erbij hoorde. ‘Hoe ziet hulp/gezelligheid erbij jou uit?’ 

 

Verder hebben we het in alle groepen gehad over plagen en pesten, anders zijn. 

En in groep 8 over uiterlijk en kleding en kinderarbeid.  

In de groepen 6-8 mochten ze in 2 of 3tallen (op papier, maar wie weet…) een eigen feest bedenken, 

waarbij ze rekening moesten houden met:  

 De ander (hoe werd er gezorgd voor de ander) 

 De natuur (wat doe je met het afval, waar zijn je spullen van gemaakt etc.) 

Dit presenteerden ze daarna aan elkaar. Een les met verrassende ideeën! 

Voor nu wens ik iedereen alvast een paar goede laatste weken van december en een daarna een heel 

mooi en fijn ***2018***!! 

Met vriendelijke groet, 

Petra Westra,                                                                                                                                                     

docente Humanistisch Vormingsonderwijs 
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HakunaMatata 

 

 

Aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen van de Savioschool en Daltonschool Hillegom, 

In januari gaan er twee Lotgenotengroepen draaien op school: Op vrijdag 12 januari kinderen die te 

maken hebben (gehad) met overlijden en woensdag 31 januari een lotgenotengroep kinderen en 

echtscheiding.  

Elke groep komt 5x om de week bij elkaar.                                                                          

 

De groep Kinderen en echtscheiding wordt vooraf gegaan door een ouderavond, waar u, ouder(s), 

kennis kunt maken met Robin en met mij en u informatie zult krijgen over het hoe en waarom.  

Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen en uw verwachtingen uit te spreken. Voor info en vragen 

vooraf: liesbeth.stevens@aloysiusstichting.nl  

Kinderen ervaren het als een opluchting wanneer ze merken dat ze niet de enigen zijn die het soms 

lastig hebben met hun verdrietige - of eenzame gevoel. 

Vriendelijke groeten, 

Robin v/d Vlugt, LIO-stagiaire 

Liesbeth Stevens,  

Rouwdeskundige en begeleider  van HakunaMatata,  

lotgenoten-groep Brede School Hillegom 
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert een puberbeurs 

Op donderdag 22 februari 2018 van 19.30 tot 22.00 uur organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 

een gratis puberbeurs in het Fioretti College in Hillegom. 

Tijdens deze avond worden ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, professionals en 

geïnteresseerden op een verrassende, humoristische en inspirerende manier geïnformeerd over de 

thema’s sociale media en gamen. 

Sociale media en gamen zijn niet meer weg te denken uit deze tijd. Jongeren zijn steeds vaker online 

en groeien op in een digitale wereld. Voor opvoeders is het niet altijd even duidelijk wat hun kind 

online allemaal tegenkomt. Waar zitten de verschillen, de discussie- en conflictpunten en de gevaren? 

Hoe kunnen opvoeders hiermee omgaan en met hun puber hierover in gesprek gaan?  

Door middel van interactief theater worden de thema’s sociale media en gamen belicht en toegelicht 

door acteurs van theater ’t Lev (bekend van Spangas) en door Pel van Hattum van de GGD.   

Daarnaast is er een informatiemarkt , waar informatie over allerlei onderwerpen te verkrijgen is bij 

diverse professionals. 

Wanneer en waar? 

Op donderdag 22 februari 2018, van 19.30 tot 22.00 uur in het Fioretti College aan de Van den 

Endelaan 5a in Hillegom. 

Aanmelden via: www.cjghillegom.nl  

 

 

 Kindertheater in de Kulturele Raad: De Gruffalo   

 

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels                                                                      

van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! 

 

Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en wordt beslopen                                                                   

door drie dieren die niets liever willen dan hem opeten.                                                                                 

Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list.                                                                     
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Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Overwint de 

kleine muis zijn angsten voor die grote griezel? 

 

'De Gruffalo' is een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor iedereen van 4 jaar en ouder. Uit het 

bekende boek van Julia Donaldson en Axel Scheffler.  De Gruffalo is een productie van Meneer 

Monster, geproduceerd door Stichting Twee-ater.  

Op 14 januari om 11.30 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 9.30 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. 

 

 

Fijne vakantie allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van Daltonschool Hillegom wenst u gezellige kerstdagen 

en een gelukkig en gezond 2018! 
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