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Belangrijke data 

Dinsdag 10 april 2018  Nieuwsbrief 15 

Donderdag 12 april 2018 Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

Donderdag 12 april 2018 14.15 uur JGT aanwezig in school 

17 - 19 april 2018 Groep 8 Cito eindtoets 

Vrijdagochtend 20 april 2018 Koningsspelen 

Dinsdag 24 april 2018 Nieuwsbrief 16 

Vrijdag 27 april 2018 Koningsdag, leerlingen vrij 

Maandag 30 april t/m 11 mei 2018 Meivakantie 

Woensdag 16 - vrijdag 18 mei 2018 Kamp Groep 8  

Donderdag 17 mei 2018 Schoolreisje groepen 1 - 7 

  

In-/uitstroom 

Op 8 april is Lucas de Koning 4 jaar geworden en in groep 1/2A gekomen. Op 13 april is Robinho van 

Geldorp jarig en mag dan ook elke dag naar school komen in 1/2A bij juf Savannah. Op 14 april wordt 

Taim Obed 4 jaar, hij komt dan in groep 1/2B bij de juffen Karen, Masja en Laura. Veel plezier 

allemaal op de Daltonschool. 

Stan Griekspoor uit groep 5 is na het paasweekend van onze school naar De Giraf gegaan. Wij 

wensen hem daar een hele fijne tijd toe! 

Koningsspelen 

Op vrijdagochtend 20 april zullen de Koningsspelen gehouden worden voor de groepen 3 t/m 8 van de 

Hillegomse basisscholen. Dit vindt plaats op het sportpark De Zanderij. Om de groepen te begeleiden 

zijn wij op zoek naar hulpouders. Wilt u zich a.u.b. opgeven bij de leerkracht van uw kind als u wilt 

helpen bij dit leuke jaarlijkse evenement? De kleuters zullen deze ochtend op school blijven om 

spelletjes te doen. Ook hierbij kunnen wij de hulp van ouders goed gebruiken. Alvast bedankt. 
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Studiedag team 

Op donderdag 29 maart heeft het team van Daltonschool Hillegom een erg vruchtbare studiedag 

gehad m.b.t. het Daltononderwijs. Doordat er in de afgelopen 1,5 jaar veel personele wisseling is 

geweest en een wisseling van schoolgebouw was het zaak om de visie en missie voor iedereen weer 

op één lijn te krijgen. De visie is geworden: 

Op Daltonschool Hillegom hebben leerkrachten en leerlingen ruimte om eigenaar te zijn van 

hun ontwikkelingsproces (kennis en vaardigheden) en voelen zij zich verantwoordelijk voor 

hun (leer)omgeving, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst. 

Dit is absoluut geslaagd deze dag en er worden van hieruit stappen gezet om het Daltononderwijs 

weer verder te ontwikkelen binnen de school.  

 

Ontruiming 

Afgelopen woensdag hebben we met de hele brede school een 

ontruimingsoefening gehad. Het alarm was aangezet en de BHV-ploeg 

had een deel van de keuken afgesloten, zodat het net was alsof daar 

brand was en die uitgang niet genomen kon worden. Binnen 3 minuten 

was de gehele school ontruimd in alle rust. Goed gedaan allemaal! Deze 

oefening was aan de leerkrachten en kinderen vooraf verteld. Verderop 

dit jaar komt er wederom een oefening, maar dan onaangekondigd.  

 
  

 

Aan de ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Hillegomse basisscholen 
Uitnodiging Herdenking van de gevallenen op 4 mei 
 
Geachte ouders, 
 
In de afgelopen weken is op school in de groepen 7 en 8 veel aandacht besteed aan de Tweede 
Wereldoorlog. De Hillegomse basisscholen hebben, in het kader van het project “Adopteer een 
monument “ bij toerbeurt de zorg op zich genomen van het monument in het Molenduin. Zij doen 
dit in samenwerking met Meerlanden. 
  
Elk jaar is er een school “aan de beurt”. Dit jaar heeft de Jozefschool de zorg overgedragen aan de 
Toermalijn. 
  
In het verlengde van de activiteiten op school willen wij u uitnodigen om, samen met uw kind(eren), 
de Herdenking van de gevallenen persoonlijk te beleven en mee te maken. 
  
Op 4 mei om 19.00 uur is er een bijeenkomst in de Maartenskerk. Een vertegenwoordiging van de 
Hillegomse basisschooljeugd zal daaraan bijdragen met passende voordrachten. 
Vanaf de Maartenskerk start een stille tocht naar het Molenduin. Aansluitend vindt bij het monument 
de traditionele herdenking plaats. Namens de deelnemende scholen zullen enkele leerlingen een 
bloemstuk leggen bij het monument. 
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Wij hopen van harte dat velen van u aanwezig zullen zijn om luister bij te zetten aan deze 
gebeurtenis. 
 
Hoogachtend, 
Peter Koomen (Oranjecomité Hillegom), Coördinator adoptieoverdracht 
www.oranjecomitehillegom.nl 
 

 

Agenda licht op talent 

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: 
Woensdag 18 april   Blij met mij! training 
Maandag 23 april - Ik leer leren- voor groep 8 
Woensdag 31 oktober Blij met mij! training 
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