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Nieuwsbrief 5

Woensdag 7 november 2018

Nationaal Schoolontbijt gr. 1/2A, 1/2B, 3 en 6

Woensdag 7 november 2018

Ontbijten bij de burgemeester, gr. 7 en 8

Donderdag 8 november 2018

Sportontbijt in de Vosse gr. 4 en 5

Vrijdag 9 november 2018

Inzamelingsactie voedselbank (zie info in deze
nieuwsbrief)

Zaterdag 11 november 2018

St. Maarten

Dinsdag 13 november 2018

Nieuwsbrief 6

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne herfstvakantie afgelopen week. Het was fijn om
iedereen gisteren weer op school te mogen begroeten en te starten aan weer een mooie periode in
het jaar die meteen al heel herfstig begon met kou en regen.
De komende periode staat altijd in het teken van de feestdagen Sinterklaas en kerstmis. Een hele
gezellige tijd, maar ook een tijd waarin we veel handen kunnen gebruiken om de school te versieren.
Op 19 november willen we ‘s avonds samen met u de school omtoveren in Sinterklaassfeer. Zodra
Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken komt op school de kerststemming er al weer snel in. Ook
daar kunnen wij en de ouderraad vele handen bij gebruiken. Houd hiervoor de oproepjes goed in de
gaten. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind(eren).
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdagochtend 7 november zijn de groepen 7 en 8 uitgenodigd lekker te komen ontbijten bij de
burgemeester van Hillegom. Om schoolbreed aandacht te besteden aan het belang van een goed
ontbijt hebben wij voor de groepen 1/2A, 1/2B, 3 en 6 besloten het Nationaal Schoolontbijt te houden
op woensdagochtend 7 november. De groepen 4 en 5 genieten op donderdag 8 november van een
sportontbijt bij De Vosse. Wij wensen iedereen een smakelijk ontbijt toe!

Groep 3
Willen alle ouders van de kinderen uit groep 3 vóór woensdag 7 november een bordje, beker, bakje
en bestek meegeven (voorzien van naam) voor het Nationaal Schoolontbijt? Dat zou fijn zijn! Lijkt het
u leuk te komen helpen? Graag even aangeven bij de leerkracht...

Kinderboekenweek

Tijdens de sluiting van de
Kinderboekenweek werden de
winnaars van de boekenkaften
bekend gemaakt. Voor de
Daltonschool waren dit Melle, Lianne,
Joshua, Cas, Hind, Dewi, Noemi en
Hala.
De kinderen kregen een gouden griffel
en een oorkonde. Iedereen heeft
ontzettend zijn best gedaan.

Informatie vanuit ons HVO-onderwijs
Beste ouders, verzorgers,
In de periode voor de herfstvakantie heb ik mijn werkzaamheden op de
diverse scholen waar ik HVO geef langzaam maar zeker weer
opgebouwd.
Dat is gelukkig heel goed gegaan en daar ben ik erg blij mee!
In deze nieuwsbrief vertel ik iets over wat ik met de groepen 4/5 en
6/7/8 in de HVO lessen gedaan heb en wat we mogelijk de komende periode tot de kerstvakantie
gaan doen.
In de bovenbouw hebben de leerlingen wat meer inspraak in de thema's, naast een aantal vaste
thema's.

Zowel in de onder- als de bovenbouw zijn we na de zomervakantie begonnen met een aantal
kennismakingsspelen, zoals 'Wie van de drie' en 'Ik ben de enige die' waarin we op zoek gingen naar
overeenkomsten en elkaar (nog beter) leerden kennen. Dit om een klimaat van vertrouwen en
veiligheid te scheppen waarin de HVO les beter tot zijn recht komt; de leerlingen durven zich meer te
uiten, te reageren of van mening te veranderen etc.
We stelden vragen aan elkaar en dit alles was een mooie opstap naar het thema van de
Kinderboekenweek dat over vriendschap ging.
In zowel de onder- als de bovenbouw onderzochten we vragen als:
● Kun je vrienden worden met: de koning, een zwerver, je ouders, een robot, een dier etc.

●
●
●
●

Hoe word je vrienden?
Kun je leven zonder vrienden?
Kun je vrienden worden met zowel jongens als meisjes?

Hoeveel vrienden kun je maximaal hebben? Enzovoort..
Ook maakten we een zgn. 'Vriendschapsladder' waarop we gezamenlijk maar ook individueel in
volgorde van belangrijkheid een aantal waarden zetten zoals: Eerlijkheid, samen leuk kunnen praten,
alles delen, samen spelen, vertrouwen etc.
Er ontstonden interessante gesprekken.
In de onderbouw deden we het spel 'Knipoogje' (uw kind kan er vast meer over vertellen;-) en in de
bovenbouw hebben we voortgeborduurd op het onderwerp 'vriendschap' door het te hebben over
'online vrienden' en vrienden in 'de echte wereld' en wat een gameverslaving kan doen met je sociale
contacten. Kortom: een boeiend thema met veel mogelijkheden.
In de periode tot de kerstvakantie zullen we aan de slag gaan met het thema 'Tijd', de dag van de
kinderrechten en uiteraard zullen ook de (licht)feesten aan bod komen.
Het zijn twee fijne, betrokken groepen om mee te werken en ik kijk met plezier uit naar de komende
periode!
Hartelijke groet,
Petra Westra
Docente Humanistisch Vormingsonderwijs

Eerste Hulp Bij Werkstukken & spreekbeurten
Heb je hulp nodig voor je werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking? Kom naar de Bibliotheek!
Elke woensdagmiddag tussen 15.30 uur
en 17.30 uur ben je van harte welkom.
Er zijn laptops met handige websites,
heel veel boeken en iemand die goed kan
helpen met ál je vragen. Je hoeft geen
afspraak te maken en we helpen je gratis.
Waar: Bibliotheek Hillegom - Sportlaan 1.

10e Inzameling op alle Hillegomse
scholen samen met de PCI Hillegom
voor De Voedselbank 2018 op
9 november 2018
Voor de 10e keer zal er weer een inzameling zijn die de PCI Hillegom op de Hillegomse scholen
organiseert samen met de Voedselbank Hillegom. 10 x en al die keren met veel succes hebben de
kinderen meegedaan voor de mensen die dit ingezamelde zo hard kunnen gebruiken.
Is dit wel een jubileum te noemen? Elke inwoner van Hillegom en de Zilk, ongeacht geloof,
nationaliteit of afkomst wordt geholpen. Daarom wordt er alleen gekeken naar de financiële ruimte per
maand. Voor iedereen geldt de dezelfde berekening en beoordeling.

Een alleenwonende volwassene komt in aanmerking voor een voedselpakket als hij of zij na aftrek
van huur, gas, water, elektriciteit en verzekeringen minder overhoudt dan € 200,- per maand.
Voor een extra gezinslid van 18 jaar of ouder wordt dit bedrag verhoogd met € 80,- ongeacht de
leeftijd.
Om de financiën van de cliënten goed te kunnen controleren moet de aanmelding voor de
voedselbank plaatsvinden via diverse officiële hulpverleners van o.a.:
• het lokaal loket van de gemeente
• het maatschappelijk werk
• de G.G.Z.
• stichting Vluchtelingenwerk (bron: Voedselbank Hillegom)
De actie is dus heel eenvoudig:

● de ochtend van 9 november tot 12.30 uur brengen kinderen levensmiddelen mee naar
school. Geef óók uw overtollige levensmiddelen mee of breng ze zelf naar school, let op de
houdbaarheidsdatum en de dichte verpakking!
Kerken en scholen geven zo een stem en een gezicht waar ze voor staan, hun blik richten op
de ander, net als Sint Maarten deed: delen van onze overvloed. Niet het vele is goed, maar
het goede is veel!

Stel iedereen van deze actie op de hoogte. Het is geweldig dat de deuren van De Fontein, De Giraf,
Daltonschool Hillegom, de Savio, Johannesschool, Jozefschool, De Leerwinkel en De Toermalijn
weer open staan.
Doet u ook weer mee met deze actie? Geef uw kind dan iets mee of kom zelf met uw artikelen langs
bij een school, dat kan die dag tot 12.30 uur. De Voedselbank haalt het daarna bij de scholen op.
Vergeten of niets in huis? Geen nood!
Er zijn meer mogelijkheden. Zelf afgeven bij de Voedselbank, rechts achteraan naast de Jozefkerk
kan ook. Wij rekenen opnieuw op uw gulheid, delen van onze overvloed maakt ook de ontvanger blij!

Wat kan meegegeven worden
rijst, pasta, maaltijdsoep, groente-vis en vlees in blik,
koffiepads, suiker, thee, cacao. Koek en snoep mag ook,
drank liever niet, maar pakken sap en limonadesiroop wel!
Denk eens aan lekkers in de decembermaand.

Zoet broodbeleg, sauzen in zakjes,
voedzaam eten.
Verzorgingsproducten als tandpasta,
shampoo, zeep en wasmiddelen. Baken braadolie

Wees voorzichtig met glas!
Alles in een gesloten verpakking!
Let wel op de datum!
of
Namens de PCI, de parochiële caritas instelling en gezamenlijke kerken en de Voedselbank
héél hartelijk dank!

