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Nieuwe schooljaar 2018-2019
Op school en binnen het bestuur van OBO is de tijd aangebroken dat we al vooruitzien naar het
nieuwe schooljaar. Hiervoor wordt goed op een rijtje gezet hoeveel groepen er geformeerd kunnen
worden n.a.v. het leerlingaantal. Afgelopen jaar zijn wij op Daltonschool Hillegom gestart met 6
groepen. In januari 2018 mochten we door groei een 7e groep starten en voor het komende schooljaar
2018-2019 kan ik u al vertellen dat we 8 groepen mogen formeren. Dat betekent dat we de volgende
groepen volgend jaar hebben: 1/2A, 1/2B, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Er
zijn dan naast de kleutergroepen geen combinatiegroepen meer. Hier zijn wij als school erg blij mee.
De invulling van de leerkrachten op de groepen wordt de komende periode gestart en is dus ook nog
niet duidelijk. Uiteraard gaan wij voor zoveel mogelijk stabiliteit en vastigheid voor de groepen.

Personeel
Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft Juf Wendy van groep 6/7 (ma-di) te kennen gegeven te willen
stoppen op onze school. Gelukkig hebben wij heel snel een nieuwe leerkracht kunnen aantrekken. Dat
is juf Cherel Verkaik. Afgelopen dinsdag 6 maart is juf Cherel al gestart in de groep en vond het erg
leuk bij ons op school en in de klas. Welkom juf Cherel!
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Hierbij een stukje van juf Petra, onze HVO-juf:
Hallo allemaal,

Een ander stukje dan jullie van mij gewend zijn, nu vanuit het revalidatiecentrum!

Wat een schrik was dat voor iedereen, het ongeluk.

En wat heb ik veel steun gehad aan en genoten van alle kaarten, tekeningen en briefjes van de kinderen en
ouders en de mooie bos bloemen van het team.

Via deze weg wil ik ook de ouder(raad?)s, bedanken voor de enorme en mooie bos bloemen met vaas die
bezorgd werd. Echt prachtig en heel lief!
Alsnog bedankt hoor!!

Gelukkig gaat het steeds een beetje beter met mij en ik mag 14 maart naar huis.
Voor nu draag ik nog steeds een korset en nekkraag overdag en loop kleine stukjes. Ook de trap lukt weer,
zij het langzaam en voorzichtig.

Ik mis de kinderen en het team natuurlijk en kijk uit naar weer HVO geven. Dat zal alleen nog wel even
duren. Eerst zelf nog veel oefenen en herstellen thuis.

Hartelijke groeten aan iedereen en dank jullie wel voor alle attenties!
Liefs, Petra

Vanuit de ouderraad
Beste ouders,
Op maandag 5 maart hebben we in de bakjes van de leerlingen een betalingsherinnering voor de
vrijwillige ouderbijdrage gelegd. De leuke activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden met jullie
bijdragen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 20 per kind, voor kinderen die na
1 januari op school komen vragen wij € 10 per kind.
Zou je a.u.b. de bijdrage over willen maken naar:
·
·
·

Bankrekening: NL 49 INGB 000 315 9786
T.n.v. OR OBS Hilmare,
Onder vermelding van: naam of namen van kinderen en groep(en)

Bij voorbaat dank.
Namens de ouderraad,
Enrico Chaudron,
(voorzitter)
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Let`s do it kids!
Maandag 5 maart kregen de kinderen 2 gastlessen over het thema " Van afval naar grondstof".
Deze lessen gingen met name over het ontstaan van 'plastic soep' in de oceanen en wat de gevolgen
hiervan zijn voor ons milieu. Daarnaast leerden ze welke waarde afval heeft omdat het bijvoorbeeld
weer als grondstof gebruikt kan worden voor nieuwe dingen. De kinderen mochten in groepjes zelf
bedenken wat zij van afval wilden maken. Daaruit ontstonden allerlei leuke dingen.
Het waren hele leerzame lessen! Bedankt team van Let`s do it kids!
juf Erny.
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Nieuw gras!!!!!
Helaas…….
Door de plotselinge vorstperiode in de
voorjaarsvakantie kon het nieuwe
kunstgras nog niet gelegd worden op
het schoolplein. Met de leverancier
wordt een nieuwe datum afgesproken.
Wanneer wij hier meer van weten
hoort u dat ook!

Lentekriebels op school
Vanaf 19 maart zullen we op school het project ‘Lentekriebels’ starten. Dit project wordt vanuit de
GGD aangeboden en wordt op heel veel scholen gegeven.

In de periode van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen lessen krijgen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode: Kriebels
in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld van
de kinderen.

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het
gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt
er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan
experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs
omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle
groepen.

Lessen per leeftijdsfase
Het lespakket Kriebels in je buik biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 handvatten voor het
geven van relationele en seksuele vorming. Het materiaal bestaat uit een algemene introductie en vier
leskaternen (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8), met digitale ondersteuning. De
lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect
heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen,
opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op het gebied
van relaties en seksualiteit.
Dit jaar is het thema ‘anders’. We besteden extra aandacht aan de diversiteit.
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De actie ‘Wij trekken aan de bel’
Op 21 maart trekken wij samen met honderden scholen in Nederland, Afrika, Azië en LatijnsAmerika aan de bel. Zo laten we samen horen dat wij vinden dat alle kinderen in de wereld
welkom zijn op school, óók kinderen met een handicap. Nu is dat nog niet zo want wereldwijd
gaan negen van de tien kinderen met een handicap niet naar school.

Niet naar school
Heel veel kinderen die bijvoorbeeld slecht kunnen lopen, blind of doof zijn, zitten thuis. Vaak is een
school niet toegankelijk voor een rolstoel, of gewoon te ver weg. Ook zijn de ouders van deze
kinderen vaak te arm om de school te betalen. Soms wil de school geen les geven aan kinderen die
een handicap hebben. Of weet de juf of meester niet hoe dat moet. En dat terwijl het zo belangrijk is
om te leren lezen en rekenen en met andere kinderen te kunnen spelen. Zo word je zelfstandig en kun
je later voor jezelf zorgen.

Het werk van het Liliane Fonds
Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap die opgroeien in de armste delen
van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld door te betalen voor een hulpmiddel, fysiotherapie of
lesgeld voor een school- of vakopleiding. Samen met lokale organisaties maken ze kinderen met een
handicap sterker en hun omgeving toegankelijker. Kinderen zoals Christabel (12) uit Zambia.

Christabel kan wél naar school
Toen Christabel zes jaar oud was, werd ze in haar arm gebeten door een grote slang. Daardoor is
haar hand nu verlamd. Christabel schaamt zich daar heel erg voor. Want ze wordt vaak gepest:
sommige kinderen denken dat ze dom is omdat haar hand verlamd is.
Maar Christabel is niet dom. Ze is zelfs slimmer dan veel klasgenoten. Toch doet het pesten zeer.
Want het geeft haar het gevoel dat ze anders is en er niet bij hoort. Daarom verbergt ze haar hand
vaak in de mouw van een dikke trui, ook al is het in Zambia meestal veel te warm om een trui te
dragen.
Toch zet Christabel door op school. Want ze heeft een droom: later wordt ze dokter! “Het liefste wil ik
een ziekenhuis in mijn eigen tuin laten bouwen. Iedereen mag bij mij komen, ook patiënten die geen
geld hebben voor een behandeling. Ik draag een witte doktersjas en ik kan iedereen beter maken, dan
hoeven mensen zich nooit meer te schamen!”

Laat je horen!
Op 21 maart trekken we met alle leerlingen en hopelijk met zo veel mogelijk ouders op het schoolplein
één minuut aan de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai met toeters, pannendeksels, bellen en
andere instrumenten. Wij laten ons horen voor kinderen met een handicap in de armste delen van
Afrika, Azië en Latijns-Amerika!
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Om te zorgen dat ons geluid ook gehoord wordt na die ene minuut, vragen we ook aan iedereen om
deze actie van het Liliane Fonds te steunen. Hoe? Door een handtekening te zetten onder het
manifest ‘Alle kinderen welkom op school’. Zo kan iedereen laten zien dat hij of zij ook vindt dat alle
kinderen naar school moeten kunnen, óók als ze een handicap hebben. En samen kunnen we zorgen
dat méér kinderen als Christabel naar school kunnen.
Dus vraag je ouders of verzorgers, familieleden, buren en vrienden om ook hun handtekening te
zetten op www.welcometoschool.org.

Lentefeest
Woensdag 28 maart vieren we het lentefeest op school. De
kinderen uit groep 1 t/m 8 krijgen donderdag 22 maart allemaal
een lootje van een klasgenootje uit de groep mee naar huis en gaan
een ontbijtje voor elkaar maken. Dit ontbijtje komt in een schoenendoos.
Het is de bedoeling dat de kinderen voor 22 maart een schoenendoos
mee naar school nemen waar wij hem feestelijk zullen versieren
in de klas. De versierde doos nemen de kinderen samen met het ingevulde lootje weer mee naar huis.
Op woensdag 28 maart nemen zij de gevulde doos weer mee naar school. Houdt u alstu-blieft
rekening met eventuele allergieën. Heeft u dozen over? Geef ze af bij de leerkracht van uw kind.
Groetjes, Juf Marja, juf Catherine en OR

Schaaktoernooi voor basisschoolleerlingen
Op zaterdag 21 april zal Schaakclub De Vennep van 13:00 uur tot 17:00 uur een schaaktoernooi
organiseren voor kinderen die op de basisschool zitten. Dit toernooi wordt gehouden in Wijkgebouw
Linquenda, Oostmoor 52, Nieuw-Vennep.
Aan dit toernooi kunnen maximaal 60 kinderen deelnemen die op de basisscholen in de Haarlemmermeer
en Hillegom zitten.
Er zijn 3 individuele prijzen te winnen voor de 3 beste schakers en er zijn 3 schoolprijzen te winnen waarbij
gekeken wordt naar de resultaten van de 4 beste schakers per school.
De kinderen kunnen zich individueel opgeven bij Schaakclub De Vennep op het volgende
emailadres: info@schaakclubdevennep.nl. In de mail graag vermelden de naam, leeftijd, telefoonnummer
ouder(s) en naam van de basisschool.
Heeft u nog vragen? Mail ons op: info@schaakclubdevennep.nl

Met vriendelijke groet, ook namens de andere jeugdbegeleiders van de Schaakclub,
Monique Hogenboom
Schaakclub De Vennep
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Agenda
Woensdag 7 maart 14-17 uur Talentfluisteren in de bibliotheek Hillegom. Talentgesprek van 25
minuten. Opgeven via de bibliotheek. (Gratis)
Dinsdag 10 april 19.30-21.30 uur. Begeleiden van begaafde kinderen, Informatieavond voor ouders
en leerkrachten. In het Centrum Jeugd en Gezin in Hillegom. Toegang is gratis.
Opgeven daarvoor kan via info@licht-op-talent.
Woensdag 25 april 14-16 uur. Een hoog IQ, is dat niet altijd makkelijk dan? Informatiemiddag voor
kinderen, in de praktijk van Licht-op-Talent. Opgeven via info@licht-op-talent.
Woensdag 4 april lezing Computational Thinking- HB Café in De Jutter , Alk 82 in Noordwijk
Start geplande trainingen bij Licht-op-Talent:
Maandag 26 maart- Ik leer leren- voor groep 8
Woensdag 18 april Blij met mij! Training
Woensdag 31 oktober Blij met mij! Training
www.licht-op-talent.nl
06-26994880
Annette Damman
Talentcoach
Specialist Begaafdheid

www.daltonschoolhillegom.nl
schooljaar 2017-2018

Kindertheater in de Kulturele Raad: Beestenboel
In de dierentuin gebeurt nooit iets?
Vergeet het maar! Hilbert heeft namelijk
een dierentuin en… Nou ja, hij heeft er nog
niet echt eentje, hij WIL heel graag een
dierentuin. Alleen heeft hij nog geen
dieren.

Maar dat is voor Hilbert geen probleem. Hij
kan je namelijk het ene na het andere
dierenverhaal vertellen. Van olifantenstront tot
een zebra die liever stippen wil. En verhalen
kunnen soms net echt zijn. En als onze
fantasie dan op hol slaat…‘Beestenboel’ is
een goochelshow vol humor en
dierenverhalen voor iedereen.
Hilbert Geerling is vijfvoudig Nederlands Kampioen Goochelen, winnaar de originaliteitsprijs en
onderscheiden met ‘de Gouden NMU Speld’ voor de vernieuwende manier waarop hij goochelen en
theater combineert. Daarnaast is Hilbert bekend het AVRO TROS televisieprogramma ‘De Magische
Winkel’ waarin hij aan jonge goochelaars trucs uitlegt, die ze vervolgens thuis of op school zelf gaan
laten zien.
Op 25 maart om 14.30 is deze kindertheatervoorstelling te zien in De Kulturele Raad, Prinses
Irenelaan 16 in Hillegom. Voor reservering kunt u terecht op de website http://beestenboel.scbh.nl. Er
zijn ook kaarten verkrijgbaar bij Frank Evers. 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 dan naar kindertheater@scbh.nl.
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