
 

Nieuwsbrief 4 
                                                         d.d. 09-10-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 9 oktober 2018 Nieuwsbrief 4 

Donderdag 11 oktober 2018 Afsluiting kinderboekenweek 

Donderdagmiddag 11 oktober 2018 Boekenmarkt 13.45 – 14.30 uur 

Woensdag 17 oktober Jaarvergadering OR/MR, aanvang 19.30 uur 

Donderdag 18 oktober  
Theateroptreden groepen 1/2B en 8, aanvang 
13.45 uur 

Vrijdag 19 oktober Alle leerlingen om 12.00 uur uit 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 Herfstvakantie 

Dinsdag 30 oktober 2018 Nieuwsbrief 5 

    

In-/uitstroom                                                                                                                                                                  

We mochten weer aantal nieuwe leerlingen verwelkomen op de Daltonschool! In groep 1/2A bij juf 

Savannah is Naya Abo Kwiek gekomen. Bij juf Laura en juf Masja in 1/2B Tygo Koekkoek. Ook Milan 

van Drunen is bijna 4 jaar en komt dan in 1/2B.                                                                                          

In groep 5 bij juf Marja is Edvards Barda gekomen, hij zat op De Toermalijn. We wensen jullie 

allemaal een fijne tijd toe!                                                                                                                                            

We hebben afscheid genomen van Danté v.d. Linden uit groep 3, hij is naar de Savioschool gegaan, 

we zien hem dus nog in het gebouw. Veel plezier op je nieuwe school Danté! 

Personeel                                                                                                                                                                        

Onze vakleerkracht gym is opnieuw vader geworden van een prachtige dochter, zij heet Jolie. Van 

harte gefeliciteerd Robert, we wensen jullie heel veel geluk met z’n vieren! 

Computer-/chromebookgebruik                                                                                                                                           

We werken al een tijdje met de nieuwe Chromebooks. Er zijn wel koptelefoons en oortelefoontjes 

aanwezig in school maar het is hygiënischer om eigen “oortjes” te gebruiken. Wilt u deze aan uw 

zoon/dochter meegeven in een doosje voorzien van naam? De kinderen bewaren deze in de eigen la. 

Het gebruik van de oortjes is voor eigen verantwoordelijkheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Kinderboekenschrijver Harald Timmer leest voor op Brede School Hillegom      

Kinderboekenschrijver Harald Timmer kwam afgelopen maandag 8 oktober voorlezen op De Brede 

School in Hillegom. Hij bezocht diverse groepen en las voor uit eigen werk. De kinderen vonden het 

geweldig een echte kinderboekenschrijver over de vloer te hebben! Aanstaande donderdag zal Harald 

Timmer ook aanwezig zijn op de vaak druk bezochte kinderboekenmarkt. Hij zal met een kraampje 

eigen boeken verkopen en signeren. Wees welkom! Graag tot dan!  

 

Boekenmarkt                                                                                                                                                                              

Op donderdag 11 oktober organiseren wij een kinderboekenmarkt op de Brede School in het kader 

van de Kinderboekenweek.  

De boekenmarkt kan opgebouwd worden vanaf 13.30 uur in de benedengang van de school. Vóór de 

klas van uw kind. Alle leerlingen van de 1e verdieping (boven) zullen in de speelzaal hun kraampje 

uitstallen. 

De leerlingen mogen boeken van thuis meenemen om op school te verkopen. De boeken moeten van 

tevoren worden geprijsd van 10 eurocent  tot maximaal 2,00 euro. De kinderen mogen door de school 

lopen om zelf boeken te kopen.  

Het is de bedoeling dat de ouders van de Futen, de IJsvogels en de Toekans en de ouders van de 

kinderen van groep 1/2, 3, 4 en 5 samen met hun kind de boeken verkopen/ kopen. Zij worden om 

13.30 uur in de klas verwacht om hun kind te helpen met opbouwen en te begeleiden op de 

boekenmarkt. 

 

Waar:                Savioschool/ Daltonschool, benedengang en speelzaal. 

Wanneer:               donderdag 11 oktober 2017, van 13.45 – 14.30 uur. 

Wat mee te nemen:  kleedje, geprijsde boeken (tot 2 euro), geld om boeken te kopen 

(niet meer dan 5 euro), plastic tas om de boeken mee naar huis 

te nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

De Kinderboekenweek commissie 

Daltonschool: Femke, Marja                 Savioschool: Jolanda, Liesbeth 

                                   

 
 

 

 

Donderdagochtend 11 oktober wordt de Kinderboekenweek 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. 

 

 



Vanuit de MR/OR 

Wat:  jaarvergadering en thema-avond PBS 

Wanneer: 17 oktober 

Tijd:  19.30  - 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. Op de jaarvergadering 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! 

http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/
http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/


 

Betreft: Schoolzwemkampioenschappen Haarlemmermeer 2018 

Op zaterdag 10 november organiseert ZPCH voor de 5de keer de 

schoolzwemkampioenschappen. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de 

basisscholen uit de gemeente(n) Haarlemmermeer en Hillegom kunnen aan 

het kampioenschap deelnemen.                                                                               

 

Het kampioenschap vindt plaats in zwembad Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA), 

Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp van 14.00 tot 15.30 uur 

 

Elk team bestaat uit 6 leerlingen, waarvan 2 uit de onderbouw (t/m groep 4), 2 uit de middenbouw 

(groep 5 & 6) en 2 uit de bovenbouw (groep 7 & 8). Het programma bestaat uit een aantal individuele 

nummers en een teamestafette. Uiteindelijk worden de prestaties van alle teamleden bij elkaar 

opgeteld en zal een team de uiteindelijke winnaar zijn (het is een teamwedstrijd, er zijn dus geen 

individuele prijzen). 

 

Het programma volgt zodra wij weten hoeveel scholen er mee zullen doen.  

De nummers 1, 2 en 3 van dit lokale schoolzwemkampioenschap worden geplaatst voor het 

provinciaal kampioenschap van de provincie Noord Holland. Dit provinciale kampioenschap wordt op 

een nog nader te bepalen moment gehouden. 

 

Per school mogen maximaal 3 teams zich inschrijven. Een team bestaat uit 6 zwemmers. Alle 

deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma en maximaal 50% van de teamleden mag 

lid zijn van de zwemvereniging. Per team moet 1 begeleider aanwezig zijn. 

 

Voor de inschrijving van de kind(eren) kunt u bijgaand invulstrookje gebruiken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende via zpchactiviteiten@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

Nico Zwinkels, Voorzitter ZPCH wedstrijdzwemmen 

Paula van Laere, Activiteitencoördinator ZPCH wedstrijdzwemmen 

 

 

 

  



 

Invulstrookje kinderen: 

 

Ik wil graag meedoen aan het schoolzwemkampioenschap van de gemeente Haarlemmermeer                       

op zaterdag 10 november 2018 in het SKWA, Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg 800 

te Hoofddorp. 

 

Naam: ____________________________________________________Meisje/Jongen______________ 

   

School:____________________________________________________________________________ 

 

Groep:__________________________________ Leeftijd:___________________________________ 

 

Lid van zwemvereniging: Ik ben lid van een zwemvereniging (zwemvaardigheid/synchroonzwemmen/                   

waterpolo/wedstrijdzwemmen) te weten………………………………………………….. 

 

Handtekening ouder: __________________________________________________________________ 

 

Dit invulstrookje graag vóór 19 oktober retour bij de leerkracht. 

 

 

 


