
 

Nieuwsbrief 1 
                                                         d.d. 28-08-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 28 augustus 2018 Nieuwsbrief 1 

Dinsdag 28 augustus 2018 Ouderavond weerbaarheidstraining groep 6 

Dinsdag 4 september 2018 Informatie-avond groep 1 t/m 8 

Dinsdag 11 september 2018 Nieuwsbrief 2 

Vrijdag 14 september 2018 Hillegomse feestdag. Alle leerlingen vrij 

Maandag 17 september 2018 Studiedag. Alle leerlingen vrij 

    

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                 

Op de eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 mochten we een groot aantal nieuwe 

leerlingen verwelkomen.                                                                                                                                                

Bij juf Savannah in groep 1/2A zijn dat: Mila Huisman, Nabil Abdullahi, Rens van Dorst en Niels 

Puntman. Bij juf Laura en juf Masja in groep 1/2B zijn Dani Groot, Sofia Amim en Vayenne van Lierop 

gestart. In groep 4 bij juf Erny en juf Nicole is Noah Westra erbij gekomen en bij meester Barry in 

groep 6 Nino Bakker, Joris Bruschke en Luuk Westra. We wensen jullie een plezierige tijd toe op 

Daltonschool Hillegom!                                                                                                                                                      

Behalve natuurlijk de leerlingen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs zijn uitgestroomd, zijn 

er nog enkele leerlingen naar andere basisscholen gegaan; dat zijn Luna en Gijs van Houten naar    

De Zilvermeeuw in Lisserbroek, Bryan en Isa Moransard naar De Jozefschool en Jasmijn en Abel 

Rutgrink naar De Klarinet in Lisse. We wensen ze op hun nieuwe scholen een fijne tijd toe! 

 

Eerste schooldag                                                                                                                                                                  

De eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 zit erop. Voor veel kinderen en juffen/meesters 

weer spannend om te beginnen, maar ook wel erg leuk. Fijn om iedereen weer te zien en mooie 

vakantieverhalen te horen. In veel klassen is al lekker door de nieuwe boeken heen gebladerd. Voor 

taal hebben we van groep 3 t/m 8 een nieuwe methode waarin hele leuke en leerzame lessen staan. 



Rond 10 uur zijn alle kinderen op de eerste schooldag lekker naar buiten gegaan, mochten mooie 

krijttekeningen maken op het plein en hebben allemaal een heerlijk “welkom-op-school-ijsje” gegeten. 

We wensen alle kinderen een heel mooi nieuw schooljaar toe!  

 

Informatie-avond                                                                                                                                                                              

Op dinsdagavond 4 september wordt de informatie-avond gehouden. De avond zal er als volgt 

uitzien:                                                                                                                                                 

18.45 uur   inloop met koffie/thee 

19.00 uur  gezamenlijke start in de aula  

19.15 - 20.00 uur In het lokaal van uw kind vertelt de eigen leerkracht hoe het komende      

schooljaar eruit zal zien en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.  

 

Hulpouders                                                                                                                                                     

Veel ouders vinden het fijn om een bijdrage aan de school te kunnen leveren door hier en daar te 

helpen. Hierbij kunt u denken aan: de school versieren bij festiviteiten, organiseren van festiviteiten, 

bij bepaalde klassenactiviteiten incidenteel of structureel helpen, leesouder, etc. Tijdens de 

informatie-avond kunt u zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind. Hoe meer hulp we 

krijgen als school, hoe meer er georganiseerd kan worden voor uw kind. Heel fijn dat u wilt helpen! 

 

                                                                                                                                                

Vakantierooster 2018-2019                                                                                                                     

Onderstaand het vakantierooster inclusief studiedagen voor het komende schooljaar. Zet het alvast 

goed in uw agenda. Op al deze dagen zijn de leerlingen vrij.  



14 september 2018    Hillegomse feestdag 

17 september 2018    Studiedag 

22 oktober - 26 oktober 2018   Herfstvakantie 

21 december 2018 - 4 januari 2019  Kerstvakantie 

22 februari 2019    Studiedag 

25 februari - 1 maart 2019   Voorjaarsvakantie 

19 april      Goede vrijdag 

22 april      2e paasdag 

29 april - 10 mei 2019    Meivakantie 

30 + 31 mei 2019    Hemelvaart 

10 juni 2019     Pinksteren 

22 juli - 30 augustus 2019   Zomervakantie 

 

 

Zoen en Zoef                                                                                                                                                                    

Aan de start van een nieuw schooljaar is het altijd 

weer even wennen voor iedereen. Zo ook in het 

verkeer. Iedereen vindt het fijn als de kinderen veilig 

naar en van school kunnen komen en samen moeten 

we daarvoor zorgen. Een kleine moeite, maar wat 

veel overzicht over de weg biedt voor kinderen en 

ouders, is dat de parkeervakken voor de school écht 

alleen worden gebruikt als Zoen en Zoef zone. Als u 

met de auto komt mag u daar uw kind afzetten en 

moet u meteen weer doorrijden als de weg vrij is.  

Uiteraard is het fijn als zoveel mogelijk ouders en kinderen op de fiets naar school komen. Uw kind 

leert dan door samen met u te fietsen automatisch al de verkeersregels en het maakt de 

schoolomgeving voor alle kinderen en ouders veiliger.  

 

 



Op tijd starten met de lessen                                                                                 

Graag willen wij iedere dag op tijd starten met onze lessen. Om 8.15 

uur gaat de deur open en zijn alle kinderen welkom. Vanaf 8.30 uur 

starten de lessen. Wilt u weer even alert zijn dat uw kind(eren) op tijd in 

de klas is/zijn en dat u voor die tijd afscheid hebt genomen? 

 

 

 

 

Sponsorloop                                                                                                                                                             

Voor de zomervakantie hebben alle kinderen van Daltonschool Hillegom enorm hard gerend om 

zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het goede doel: Adamas Inloophuis. We hebben al het 

geld bij elkaar geteld en zijn tot een prachtig mooi bedrag gekomen. Op 5 september zullen we dit 

met alle kinderen overhandigen op school aan het Adamas Inloophuis. De daarop volgende 

nieuwsbrief zullen we aan u het mooie bedrag bekend maken. Voor nu houden we dat nog even 

geheim.  

              

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schaaklessen 

Na groot succes in Haarlem en Heemstede worden er vanaf donderdag 20 september nu ook 

schaaklessen in Bennebroek aangeboden. Dit gebeurt door de stichting Buurtschaak, die wordt 

ondersteund door de gemeente Bloemendaal. In een serie van 16 lessen wordt van 16.00 tot 17.00 

uur les gegeven in de Sint Franciscusschool waar alle kinderen 

tussen 6 en 12 jaar welkom zijn. Voor details wat betreft andere 

locaties, tijden en aanmeldingen kun je terecht op 

www.buurtschaak.nl ” 

  

Mocht je hier vragen over hebben hoor ik het graag. 

  

Vriendelijke groet 

Jan Kouwenhoven 

 

 

 
 

                 

 

HakunaMatata 

 
 

Ook dit schooljaar zal er weer de mogelijkheid zijn voor kinderen om in een kleine groep te praten, te 

verven en te knutselen om hun verlies te verwerken. 

● In de herfst van 2018 zal dat een groep zijn voor kinderen die iemand verloren hebben, van 

wie ze veel hielden. 

● En eind van de winter, in 2019, zal het een groep zijn voor kinderen, van wie de ouders (soms 

kort, soms al lang) gescheiden zijn. Wat nog steeds moeilijk voor hen is. 

Aanmelden bij: 

Liesbeth Stevens – vd Linde 

liesbeth.stevens@aloysiusstichting.nl 

Rouwdeskundige en leider van HakunaMatata, 

http://www.buurtschaak.nl/
http://www.buurtschaak.nl/
http://www.buurtschaak.nl/


lotgenoten-groepen, overlijden en 

echtscheiding. 

 

 

De sprong van het 9-

jarige kind. 

                                                           

Interactieve lezing door Annette Damman, 

Talentcoach en coach hoogbegaafdheid bij 

Licht-op-Talent 
Kinderen tussen de 8 en 10 jaar hebben het niet altijd even 

makkelijk. Rond deze leeftijd vindt er een ommekeer in hun 

ontwikkeling plaats, die veel verandert. Dit kan zorgen voor onzekerheid en 

instabiliteit. Bij het kind, maar ook bij ouders en mensen die met kinderen werken, 

zoals bijvoorbeeld leerkrachten. 

Leefde het kind eerst nog in een soort 'paradijselijke kindertijd', nu wordt het kind zich 

bewust van zichzelf en de wereld. Erbij horen wordt belangrijk. Er is herkenning bij 

anderen, maar ook vergelijken. Diep van binnen zijn er angsten, daardoor wordt het 

ook de tijd van pesten en meidenvenijn. Het is de tijd van de sprong willen maken, 

maar nog wiebelen. Groot en tegelijk klein willen zijn. 

Als ouder of als leerkracht krijg je, vaak onverwacht, met dit gedrag te maken. Was je 

het ene moment nog 'de held, opeens is dít over. Ook dat kan behoorlijk verwarrend 

zijn. 

Het is nodig dat ouders en leerkrachten van dit proces afweten en er oog voor 

hebben. Want juist in deze periode is het belangrijk dat deze kinderen ondersteuning 

krijgen. Door een proces van op de juiste momenten loslaten en ondersteunen. 

Bouwen aan veerkracht en zelfvertrouwen is voor het kind in deze periode van groot 

belang om gezond te kunnen ontwikkelen. 

Doel van de avond: het 9-jarige kind beter begrijpen. 

o De lezing geeft zicht op belangrijke fasen. 

o Herkenbare voorbeelden maken duidelijk door welk proces kinderen heen 

gaan. o Met de tips die je krijgt kun je jouw kind betere begeleiding bieden en 

het kind ondersteunen daar waar het nodig is. Zo komt het makkelijker door 

deze periode heen. En niet onbelangrijk: wanneer deze periode goed 

wordt doorlopen dan kan de puberteit 'meevallen'. 

 
De lezing vindt plaats op 18 september 2018 in de Bibliotheek van Hillegom. 

De lezing kan ook op ouderavonden op jouw school geboekt worden. 



18 september 2018 19.30 uur 

Interactieve lezing 

           Voor ouders, 

leerkrachten en 

andere professionals 

die met kinderen 

werken  

De sprong van het 9-jarige 

kind 

 

 
  

 



 


