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Nieuwsbrief 3

Woensdag 3 oktober 2018

Start kinderboekenweek

8 t/m 12 oktober 2018

Oudergesprekken

Dinsdag 9 oktober 2018

Nieuwsbrief 4

Donderdag 11 oktober 2018

Afsluiting kinderboekenweek

In-/uitstroom
Deze week wordt wordt Kaya Ravesloot 4 jaar, zij mag dan elke dag naar de Daltonschool komen. Zij
komt in groep 1/2B bij juf Laura en juf Masja. Wij wensen haar veel plezier!

Ook dit schooljaar besteden we weer aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap. Het motto is Kom erbij!
Opening
Woensdag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend in de gymzaal van onze school. Dit doen
wij gezamenlijk met de Savioschool. De juffen en meesters zullen het nieuwe themalied voor de
kinderen zingen en natuurlijk is er, zoals ieder jaar, voor elke groep een nieuw boek aangeschaft.

Kinderboekenweek
Gedurende de Kinderboekenweek zal in de groepen voor worden gelezen door de leerkracht, de
leerlingen (dit kan ook door leerlingen van de Savioschool en andersom), maar ook bent u zelf van
harte welkom een stukje voor te komen lezen. Lijkt u dit leuk, wij horen dit graag vooraf in verband
met ons rooster.
Alle kinderen van beide scholen doen mee aan een tekenwedstrijd waar boekenkaften ontworpen
zullen worden. Deze boekenkaften komen voor de ramen van de klaslokalen. Uit elke groep wordt
door een jury een winnaar gekozen. De winnaars gaan naar huis met een oorkonde én gouden griffel.
Natuurlijk zal in de groepen ook het lied van de Kinderboekenweek worden geoefend en het dansje,
zodat we deze bij de afsluiting met elkaar kunnen doen.
Voorleeswedstrijd
Vóór en tijdens de Kinderboekenweek houden leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 voorrondes voor
de voorleeswedstrijd binnen hun groep. Uit elke groep komt een winnaar en de winnaars zullen
tijdens de voorleeswedstrijd, op donderdagmiddag 11 oktober voorafgaande aan de boekenmarkt,
strijden om de winst.
Afsluiting
Donderdagochtend 11 oktober wordt de Kinderboekenweek ook weer afgesloten in de gymzaal met
beide scholen. De winnaars van de tekenwedstrijd worden bekend gemaakt en op het lied kan lekker
gedanst worden en uit volle borst mee worden gezongen.

Boekenmarkt
Donderdagmiddag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af door middel van de jaarlijks
terugkerende boekenmarkt. Om 13.45 uur bent u welkom op school om boeken te kopen en/of
verkopen van/aan kinderen van de Daltonschool en kinderen van de Savioschool. De kinderen van
groep 1-3 mogen alleen onder begeleiding van familie verkopen. De kinderen mogen in de hal op de
begane grond boeken verkopen. Neem gerust een kleedje mee. De vraagprijzen moeten onder €2,00
vallen. Zorgt u ook voor genoeg kleingeld om te wisselen? Lukt het u niet erbij te zijn, dan horen wij
dit graag van te voren. Ook dit jaar zal de Ouderraad voor alle kinderen limonade en popcorn
verzorgen. Wie het leuk vindt mag verkleed naar de boekenmarkt komen. Oma’s, opa’s en andere
familieleden en belangstellenden zijn ook van harte welkom op onze boekenmarkt. Dus: hoort zegt
het voort!

YEAHHHH!!!!! Juf Marja en juf Erny hebben bij
Grimbergen Boeken in Lisse een doos vol kinderboeken
gewonnen voor groep 1 tot en met 8!
Bij de opening van de Kinderboekenweek, 3 oktober,
laten we het pakket aan de kinderen zien.
We zijn er super blij mee!

Mijn naam is Rhona Lei en ik loop stage in groep 3. Ik doe
de opleiding onderwijsassistent en zit in mijn 2e leerjaar.
Vorig jaar heb ik ook op de Daltonschool stage gelopen in
groep 3 en dit jaar doe ik dat weer. Ik loop stage op de
maandag en dinsdag. Mijn stage eindigt aan het eind van
het jaar.

Vanuit de MR/OR
Wat:

jaarvergadering en thema-avond PBS

Wanneer:

17 oktober

Tijd:

19.30 start - 20.30 uur

Inhoud:
●

PBS: Met het team van Daltonschool Hillegom zijn we reeds een traject gestart m.b.t.
het pedagogisch klimaat in de school. Ook dit willen we als een rode draad door de
school doorvoeren. PBS staat voor Positive Behaviour Support. Vanaf januari zullen
we hier de aftrap van hebben met alle kinderen van de school. U als ouder zal van dit
traject ook zeker wat gaan horen. Deze avond komt Monique Picavé (zij begeleidt de
school in dit traject) u het een en ander vertellen over de werkwijze van PBS. Een
zeer interessante avond voor u als ouder om te komen!

●

MR-gedeelte: de medezeggenschapsraad zal u uitleggen waar het afgelopen jaar
over gesproken is m.b.t. het beleid op Daltonschool Hillegom en dit jaarverslag aan u
presenteren.

●

OR-gedeelte: De ouderraad zal u ook vertellen wat ze het afgelopen schooljaar
hebben georganiseerd, hoe de geldstroom is gegaan en wat komend jaar op de
planning staat.

Actie Jumbo supermarkt - Sparen voor je school
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze ‘Sparen
voor je School’ actie onder de deelnemende basisscholen, per regio, een te verdelen budget
beschikbaar.
Basisscholen hebben aangegeven waar ze graag voor willen sparen. Dit kun je zien op de pagina’s
van de basisscholen op de site www.jumbosparenvoorjeschool.nl
Tijdens de actieperiode die loopt van 3 oktober 2018 t/m 20 november 2018 ontvangt u bij iedere
€ 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels. Jumbo van Beest in
Hillegom neemt deel aan deze actie.

Deze punten kunt u doneren in de school, bij de ingang staat een dropbox.
Maar u kunt de punten ook zelf activeren op www.jumbosparenvoorjeschool.nl. Bij het éénmalig
activeren van de actiecode kunt u zelf kiezen aan welke deelnemende basisschool u deze actiecode
wilt toewijzen. Spaart u a.u.b. ook mee? Alvast bedankt!

