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Woensdag 28 maart 2018

Lentefeest

Donderdag 29 maart 2018

Studiedag (alle leerlingen vrij)

Vrijdag 30 maart 2018

Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

Maandag 2 april 2018

2e Paasdag (alle leerlingen vrij)

Donderdag 5 april 2018

Theateroptreden gr.1/2A en groep 5

Dinsdag 10 april 2018
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Personeel
Op dinsdag 3 april start de nieuwe vakleerkracht gymnastiek Robert de Lange op Daltonschool
Hillegom. Hij geeft de gymlessen op dinsdag en vrijdag in sporthal De Vosse voor onze leerlingen. Wij
wensen Robert veel plezier en succes!

Beste ouders van groep 5,
Vanaf dinsdag 3 april start onze nieuwe vakleerkracht de heer Robert de Lange met zijn gymlessen.
De kinderen van groep 5 gaan dan weer zelf om 8.15 uur naar sporthal De Vosse. De les begint om
8.30 uur. Wilt u er zelf voor zorgen dat uw kind op tijd in de les is?
Hartelijke groet,
Erny van Dalen

In-/uitstroom
In groep 1/2A bij juf Savannah zijn twee nieuwe meisjes gekomen, het zijn Amber Booms en Julie v.d.
Berg. In 1/2B bij de juffen Karen, Masja en Laura is Lucas Knijnenburg gestart. Ze zijn nu allen 4 jaar
en mogen elke dag naar de Daltonschool komen. Veel plezier!
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BOUW!
Een aantal kinderen van groep 3 zijn op maandag en donderdag samen met hun tutoren uit groep 8
heel goed aan het oefenen met het nieuwe computerprogramma BOUW!
De school heeft dit remediërende programma voor lezen onlangs aan mogen schaffen.
De kinderen zijn er op school en thuis heel enthousiast mee aan de slag gegaan. Allemaal veel
succes gewenst!
Juf Femke en juf Erny

Studiedag
Aanstaande donderdag 29 maart hebben alle kinderen een extra dagje vrij, zodat het team van
Daltonschool Hillegom het Daltononderwijs verder kan gaan ontwikkelen. Het Daltononderwijs is altijd
sterk in ontwikkeling zodat we de maatschappelijke ontwikkelingen bijblijven en onze leerlingen zo
gedegen mogelijk kunnen laten ontwikkelen.
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Open huis
Afgelopen woensdag 21 maart was er open huis op Daltonschool
Hillegom. Deze dag hebben leerlingen van groep 7 en 8 diverse
mensen rondgeleid. Er was veel belangstelling voor de school. De
kinderen hebben vol enthousiasme verteld hoe we werken op
school. Goed gedaan hoor!

Trek aan de bel
Op woensdag 21 maart hebben wij met z’n allen een minuut lang zo veel mogelijk lawaai gemaakt om
de aandacht te vestigen voor het Liliane Fonds. Dit om voor elkaar te krijgen dat ook in
ontwikkelingslanden gehandicapte kinderen naar school kunnen. Zelfs wethouder Fred van Trigt
kwam ons helpen de actie te ondersteunen.

Nieuw gras
Momenteel wordt er hard gewerkt aan
de voorbereidingen voor het leggen van
het kunstgras. We verwachten dat er na
het Paasweekeind op gespeeld kan
worden!
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Lentekriebels
Vorige week stond in het teken van de lentekriebels. Een week lang werden er lessen gegeven aan de
groepen 1 t/m 8 die in het teken stonden van weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
De lessen ondersteunen de leerlingen bij hun seksuele ontwikkeling, passend bij de leeftijd en
belevingswereld. Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s:
-

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

-

Voortplanting en gezinsvorming

-

Sociale en emotionele ontwikkeling

-

Seksuele weerbaarheid

Specifieke thema’s die aan bod komen zijn: het eigen lichaam, zelfbeeld, verschillen tussen jongens
en meisjes, bloot zijn, vriendschap, verliefdheid, verkering, seksuele diversiteit, veranderingen in de
puberteit, voortplanting, media etc.
Veel kinderen vonden het hele interessante lessen. Het was leerzaam, soms ook grappig en vaak toch
ook wel een beetje spannend. Door er met elkaar over te praten en veel kinderen het woord te laten
doen, leerden we met elkaar dat het eigenlijk allemaal heel gewoon is. Al met al een fijne week waar
iedereen iets van geleerd heeft.
Mocht u vragen hebben of er meer over willen weten, neem dan gerust contact op met de leerkracht
van uw kind.

Lentefeest
Woensdag 28 maart vieren we het lentefeest op school.
De kinderen starten in de eigen groep met een zelf-meegebracht
ontbijtje voor het kind waarvan het lootje is getrokken. Daarna gaan
de kinderen in diverse groepen workshops volgen. Deze kunnen variëren
van spelletjes, tot muziek, tot knutselopdrachten.

Het team van Daltonschool Hillegom wenst u een mooi lang weekend en gezellige Paasdagen!
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Agenda
Woensdag 4 april lezing Computational Thinking- HB Café in De Jutter , Alk 82 in Noordwijk
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.
Start geplande trainingen bij Licht-op-Talent:
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

De Triple P groepstraining Positief opvoeden start in mei!
Deze training is voor ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen.
Tijdens ‘Positief Opvoeden’ leer je waardoor gedragsproblemen van kinderen ontstaan. Je leert hoe je
het gewenst gedrag bij jouw kind kan stimuleren, hoe om te gaan met ongewenst gedrag en
voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Hierbij wordt de methode ‘Triple P’ gebruikt (Positief
Pedagogisch Programma), die al jarenlang haar effectiviteit bewijst en vele families heeft geholpen.
Door kinderen op een positieve manier te ondersteunen en tegelijk goed voor jezelf te zorgen kun je
kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en de sfeer thuis verbeteren.

De training bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten en één telefonisch contact.
De training is op dinsdagavond van 19.30u. tot 21.30u.
(inloop 19.15u.) bij CJG Hillegom, Abellalaan 1.
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