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Nieuwsbrief 12 
                                                         d.d. 20-02-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 20 februari 2018 Nieuwsbrief 12 

Vrijdag 23 februari 2018 
Groepen 1, 2 en 3 spelletjes en speelgoed mee, 

computerspelletjes zijn niet toegestaan 

Vrijdagochtend 23 februari 2018 
Disco van 10.30-11.30 uur, leerlingen mogen 

verkleed naar school komen 

Vrijdag 23 februari 2018 Alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

26 februari t/m 2 maart 2018 Voorjaarsvakantie 

Donderdag 8 maart 2018 
Theateroptreden groepen 4 en 7 (van 7/8) 

13.45  – 14.15 uur 

Maandag 12 maart 2018 14.00-15.00 uur JGT aanwezig in school 

Dinsdag 13 maart 2018 Nieuwsbrief 13 

Woensdagochtend 14 maart 2018 Koffieochtend 8.30-9.00 uur 

 

HVO-juf Petra                                                                                                                                                                                              

Juf Petra ligt al ruim 2 weken in het ziekenhuis, maar gelukkig gaat het iedere dag een stukje beter 

met haar. Ze kan al stukjes lopen en een tijdje zitten op een stoel, wat voor haar natuurlijk ook heel fijn 

is. Juf Petra wil iedereen bedanken voor de mooie tekeningen, knutsels, attenties en iedereen die aan 

haar heeft gedacht.                                                                                                                     

Inmiddels is bekend geworden dat zij een plaatsje heeft gekregen in een revalidatiekliniek. Hopelijk 

gaat het herstel nu nog sneller vooruit!                                                                                                                                                                      

 

Personeel                                                                                                                                                                       

Juf Karen heeft aangegeven een nieuwe baan te hebben op een andere school als 

onderwijsspecialist. Zij wil zich graag ook op een ander vlak binnen het onderwijs verder ontwikkelen. 

Voor onze school betekent dit dat zij ons op dinsdag gaat verlaten per 1 maart. Op maandag blijft ze 

nog bij ons. Voor deze dinsdagen hebben wij een andere leerkracht kunnen aantrekken. Dit is juf 

Mascha de Bruin. Zij is een ervaren Daltonleerkracht en is een lieve, leuke juf voor deze groep.  
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Ook meester Michel (gym) heeft een mooie kans aangeboden gekregen binnen de baan die hij naast 

gymleerkracht doet. Meester Michel zal ons per 1 april gaan verlaten. Ook voor meester Michel 

hebben we een goede gymleerkracht weten te vinden. Dit is Robert de Lange. Robert is al werkzaam 

op een andere school binnen onze stichting OBO en heeft heel veel zin om op Daltonschool Hillegom 

te starten.  

 

In-/uitstroom leerlingen                                                                                                                                                 

Na de voorjaarsvakantie komt Melle Vermeij naar onze school, hij komt dan in groep 7 bij juf Nicole en 

juf Suze. Melle is naar Hillegom verhuisd en wij wensen hem een hele fijne tijd op de Daltonschool! 

 

 

 

Nieuw gras!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

In de voorjaarsvakantie wordt er  

nieuw gras gelegd op het schoolplein.  

Deze keer is het kunstgras, zodat het  

veel langer mee zal gaan dan het  

echte gras dat er eerst lag. 

 

 

 

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad                                                                 

Sinds onze jaarvergadering van 25 oktober 2017 

bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit de 

volgende leden:   

 

Ruud van Schaik, ouder & voorzitter MR  

Joop Puntman, ouder 

Erny van Dalen, leerkracht groep 3 + groep 5 

Nicole Weijer, leerkracht groep 7/8 
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Even voorstellen: Joop Puntman 

“Mijn naam is Joop Puntman en ik ben de vader van Dagmar uit groep 1/2 van juf Savannah. Wij zijn 

ruim twee jaar geleden voor mijn werk naar Hillegom verhuisd. Omdat ik overdag werk en dan dus niet 

op school mee kan helpen zit ik nu als ouder in de medezeggenschapsraad. Ik probeer alle ouders te 

vertegenwoordigen en zo bij te dragen aan een nóg betere school. Laat het mij vooral weten als je wilt 

dat ik namens de ouders een onderwerp bij de MR onder de aandacht breng." 

 

De vergaderingen van de MR zijn (grotendeels) openbaar, dus u bent van harte welkom. De volgende 

vergadering is woensdag 7 maart 2018 om 19:45 uur.  

                                                                                                                                               

Theateroptreden                                                                                                                                                                     

Op donderdagmiddag 15 februari hebben de groepen 3 en 6/7 een heel leuk optreden verzorgd in de 

speelzaal van de school. Het publiek heeft genoten van de leuke voorstelling. 

Groep 3 liet met elkaar de handensamba                                                                                                               

zien, dit was erg leuk. Nadia en Niels                                                                                                                                 

lieten alle mensen in de zaal schudden                                                                                                                      

van het lachen met hun moppentrommel.                                                                                                                

Gijs en Jeremy lazen voor uit een leuk                                                                                                                

boekje en Michiel, Danté en Thomas                                                                                                 

lieten een stoere pinguïndans zien.       

Goed gedaan kanjers!                                     
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