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Nieuwsbrief 10 
                                                         d.d. 23-01-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 23 januari 2018 Nieuwsbrief 10 

Dinsdag 30 januari 2018 19.45 uur MR vergadering 

Maandag 5 februari 2018 Groep 8 adviezen 

Dinsdag 6 februari 2018 Nieuwsbrief 11 

 

In-/uitstroom leerlingen                                                                                                                                         

Op 4 februari wordt Jop Wensveen 4 jaar. Vanaf maandag de 5e komt hij dan bij ons op school in 

groep 1/2A bij juf Savannah. We wensen Jop een leuke tijd op de Daltonschool!                                                                                     

 

Afval                                                                                                                                                                    

Op Daltonschool Hillegom streven wij ernaar het milieu te sparen. Wij merken dat 

heel veel van ons afval voortkomt uit pakjes drinken. Om de afvalberg met elkaar te 

verkleinen willen wij u vragen om uw kind zoveel 

mogelijk het drinken in bekers mee te willen geven. Bij 

voorkeur water/melk. Hierdoor zal de afvalberg 

verkleinen, water en/of melk is gezond voor uw kind 

en wanneer u dit bespreekt met uw kind maakt het                                   

hen ook bewust van gezonde voeding en milieu.  

 

Gezond op school                                                                                                                                                              

U als ouder/verzorger en wij als school zien graag dat kinderen lekker in hun vel zitten en hierdoor 

zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden. Gezonde voeding is daarbij erg 

belangrijk. Met een gezond tussendoortje wat de kinderen rond 10 uur eten/drinken kunnen zij zich 

langer concentreren en zullen minder snel een honger-gevoel ervaren.                                     
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Te denken valt hierbij aan:  

Een bruine boterham met kaas/vleeswaren, een stukje fruit, rauwkost 

(komkommer, tomaatjes, worteltjes, etc), ongezouten noten, enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig naar school                                                                                                                                              

Iedereen wil graag dat kinderen veilig van en naar school gaan. Samen hebben we hier een taak in. 

Op school krijgen alle kinderen verkeerslessen en wordt er geoefend met oversteken, fietsen en 

andere verkeerssituaties. Naast al deze lessen op school leren de kinderen het verkeersgedrag ook 

van u als ouder. Jonge kinderen begeleiden naar school, het goede voorbeeld geven aan uw kind zijn 

daarbij belangrijke leermomenten, zodat uw kind steeds beter weet hoe zich veilig in het verkeer te 

bewegen. Zo ook voor onze school. Belangrijke leermomenten voor de kinderen zijn daar:  

 Oversteken over de daarvoor bestemde zebrapaden. 

 Recht oversteken met de fiets.  

 Goed naar links en rechts kijken. 

 Zoveel mogelijk op de fiets naar school komen. 

 Goede verlichting op de fiets. 

 De auto’s in de daarvoor bestemde parkeervakken parkeren. 

 De zoen en zoef zone enkel gebruiken om uw kind af te zetten en daarna meteen weer door 

te rijden.  

 Wandelen op de stoepen. 

http://www.daltonschoolhillegom.nl/


www.daltonschoolhillegom.nl 
schooljaar 2017-2018 

 

Als we deze stappen met elkaar nemen zijn we al een stuk veiliger met elkaar op weg. Daarnaast 

hebben wij als school ook gesproken met de locoburgemeester dhr. De Jong en Veilig Verkeer 

Hillegom. We hebben ze gevraagd met ons mee te denken om de verkeerssituatie voor de school 

veiliger te maken. Daaruit zijn een aantal punten gekomen: 

 De locoburgemeester heeft samen met Veilig Verkeer Hillegom een ochtend gepost om te 

zien hoe de huidige situatie is wanneer alle kinderen ’s morgens naar school komen en 

hebben geconstateerd dat dit nog niet ideaal is.  

 Er wordt onderzocht of het mogelijk is om van de zoen en zoef zone stoep te maken, zodat de 

bocht overzichtelijker wordt.  

 Bij de straat aan de overkant van de school (De Lijsterbeslaan) wordt onderzocht of het 

mogelijk is om deze éénrichtingsverkeer te laten worden, zodat er minder in én uit deze straat 

wordt gereden.  

 Bekeken wordt of de wegversmallingen hun werk doen, of dat het juist averechts werkt.  

 

Als school kunnen wij ook bijdragen aan de 

verkeersveiligheid, maar daar hebben we uw hulp bij 

nodig. Wij zijn op zoek naar hulpouders die als klaar-

overs willen helpen om de kinderen veilig te laten 

oversteken voor de school. Hoe meer ouders dit willen 

doen, hoe lichter deze taak wordt met elkaar. Dus heeft 

u hier interesse in, wilt u zich dan voor 1 februari bij 

Joyce Romijn opgeven? Dan kunnen we 

inventariseren. Dit kan persoonlijk of via mail: 

directie@daltonschoolhillegom.nl o.v.v. ‘klaar-over’.  
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