
www.daltonschoolhillegom.nl 
schooljaar 2017-2018 

 

 

Nieuwsbrief 9 
                                                         d.d. 09-01-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 9 januari 2018 Nieuwsbrief 9 

Maandag 15 januari 2018 

14.00 – 15.00 uur Jeugd en gezinsteam 

Marieke Bowring aanwezig voor al uw 

opvoedvragen.  

Maandag 22 januari 2018 Start Cito-Midden toetsen gr. 2 t/m 8 

Dinsdag 23 januari 2018 Nieuwsbrief 10 

 

Allereerst willen wij u als team van Daltonschool Hillegom de allerbeste 

wensen voor het nieuwe jaar overbrengen. We hopen dat iedereen van een 

fijne vakantie heeft mogen genieten. Fijn dat we alle kinderen weer 

mochten verwelkomen op 8 januari 2018 op school!  

 

Instroom nieuwe leerlingen                                                                                                                      

Na de kerstvakantie zijn weer een aantal nieuwe leerlingen gestart op Daltonschool Hillegom. In groep 

1/2A bij juf Savannah zijn dat Sven Langeveld en Maysae Akhrif. In groep 1/2B bij juf Karen zijn Valéri 

Postma, Tessa Junge en Abel Rutgrink erbij gekomen en in groep 4 bij juf Marja, Jasmijn Rutgrink.        

Op 17 januari wordt Ahmed al Kasali 4 jaar en komt dan in groep 1/2A en op 20 januari is Amir 

Alkhateeb jarig en mag dan ook elke dag naar school in groep 1/2 B.                                                                       

Wij wensen ze allemaal veel plezier op de Daltonschool!! 

 

Nieuwe 1/2 groep                                                                                                                                                     

Afgelopen maandag 8 januari is de tweede kleutergroep, groep 1/2B gestart. We merken meteen veel 

rust in de groepen, doordat de groepen verkleind konden worden. Er wordt met beide kleutergroepen 

veel samengewerkt. De kinderen komen elkaar dus nog dagelijks veelvuldig tegen tijdens het spelen 

op de gang en bij het buitenspelen.                                                                                                                                         

Door het starten van deze nieuwe kleutergroep is groep 3 nu ook een enkelvoudige groep geworden. 

De kinderen kunnen op deze manier nog meer aandacht krijgen bij de lessen.  
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Personeel                                                                                                                                                                               

Juf Wendy v/d Brugge is op maandag 8 januari 2018 bij ons op school gestart in groep 6/7. Zij zal 

iedere maandag en dinsdag aan deze groep de lessen verzorgen. Wendy is een ervaren leerkracht en 

heeft daarnaast veel kennis over mindfulness en toneel. Wilt u even kennismaken met haar? Dan bent 

u van harte uitgenodigd om voor of na schooltijd even naar boven te lopen om haar de hand te 

schudden.  

 

Nieuw-jaars-“slide”                                                                                                                                                                 

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar zaten we precies 1 jaar in het nieuwe gebouw aan de 

Prinses Irenelaan. Aan het eind van de allereerste schooldag van het nieuwe jaar mochten alle 

leerlingen per groep van de glijbaan naar beneden het nieuwe jaar in glijden. Buiten stond er een 

gezellige kraam klaar met kinderchampagne waar alle kinderen en ouders van zowel de Savio- als de 

Daltonschool een glaasje mochten pakken. Zo zijn we allemaal een nieuw jaar ingegleden.  
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