
 

Nieuwsbrief 6 
                                                         d.d. 13-11-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 13 november 2018 Nieuwsbrief  

Vrijdag 16 november 2018 Start week v.d. Mediawijsheid groep 7 en 8 

Zaterdag 17 november 2018 Aankomst Sinterklaas in Nederland 

Maandag 19 november 2018 Surprise-avond groep 1 t/m 4 

Maandag 19 november 2018 Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Dinsdag 20 november 2018 Schoen zetten groep 1 t/m 8 

Donderdag 22 november 2018 Theateroptreden gr. 1/2A en 6, aanvang 13.45 u. 

Dinsdag 27 november 2018 Nieuwsbrief 7 

Woensdag 5 december 2018 Sinterklaas bezoekt onze school 

 

November/december                                                                                                                                           

Vorige week stonden er in de hal twee kratten klaar voor de voedselbank. Wat fijn dat er vanuit u en 

de kinderen zoveel is opgehaald voor deze instantie. Hieruit blijkt dat de gedachte waarin we met 

elkaar delen en oog hebben voor elkaar, hoog in het vaandel staat bij Daltonschool Hillegom.  

De tijd breekt aan van veel gezelligheid rondom de feestdagen van december. Aanstaande zaterdag 

zal Sint Nicolaas weer in het land verschijnen. Een spannende, maar ook leuke tijd voor veel 

kinderen. Na het Sinterklaasfeest komt de tijd van rust en bezinning rondom de kerstperiode. In de 

komende tijd kunnen wij regelmatig hulp gebruiken van u om bijv. de school gezellig te versieren of bij 

de diverse feesten op de betreffende dagen. Houdt u daarom de berichten van de leerkrachten en de 

ouderraad in de gaten wanneer u een handje zou kunnen/willen helpen.  

Afscheid logopediste                                                                                                                                                     

In deze nieuwsbrief wil ik tevens onze logopediste Elly Frederiks, die afscheid neemt, in het zonnetje 

zetten. Afgelopen donderdag heeft juf Elly, de logopediste, haar laatste werkdag gehad. Juf Elly heeft 

meer dan 40 jaar op verschillende scholen vanuit verschillende ondersteunende (school)organisaties 

als logopediste gewerkt. Wij zullen haar enorme kennis en toewijding missen en wensen haar alle 



goeds voor de toekomst! Wanneer er vanuit de GGD meer informatie is over haar opvolging zullen we 

dit aan u doorgeven.  

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                           

Binnenkort wordt Aniya 4 jaar, zij komt dan in de klas bij juf Masja en juf Laura, veel plezier op 

Daltonschool Hillegom Aniya! 

 

Personeel                                                                                                                     

Vanaf 1 november is Marina Reehoorn werkzaam op Daltonschool Hillegom. 

Zij zal op maandagochtend ondersteuning bieden aan een aantal leerlingen op 

onze school buiten de klas, op maandagmiddag gaat zij met groepjes kinderen 

aan de slag met de Pittige Plustorens. Op donderdagochtend zal zij diverse 

groepen overnemen, zodat de leerkrachten zich kunnen inzetten om 

groepsplannen e.d. te maken.  

 

Betaling TSO                                                                                                                                                          

We zijn alweer bijna 3 maanden bezig in dit schooljaar en helaas hebben nog niet alle ouders betaald 

voor het overblijven op school. Wilt u, als dit aan uw aandacht ontschoten is, uiterlijk vóór 1 december 

tot betaling overgaan. Het bedrag kunt u storten op bankrekeningnummer NL22 RABO 0121 4367 72 

t.n.v. St. Openbaar basisonderwijs.  

 

Nationaal Schoolontbijt                                                                                                                                                          

Woensdag 7 november hebben de groepen 

1/2A, 1/2B, 3, 6, 7 en 8 genoten van het 

Nationaal Schoolontbijt. We hebben 

aandacht besteed aan waarom ontbijten zo 

belangrijk is en hoe een gezond ontbijtje 

eruit ziet. De kinderen hebben heerlijk zitten 

smullen van de bruine bollen, krentenbollen, 

yoghurt met cruesli, een kopje thee of beker 

melk, etc.  

               

Gezellig ook dat zoveel kinderen lekker op pantoffels en in pyjama of badjas naar school kwamen. 

Het was echt genieten! Fijn ook dat een aantal ouders bereid was de groepen te komen helpen 

tijdens dit ontbijt. Super! Heel hartelijk dank hiervoor! Wij hopen dat alle kinderen nu weten hoe een 

gezond ontbijtje eruit ziet.          



 

 

 

Groepen 7 en 8 hadden ontbijt meegenomen naar  

de burgemeester!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 4 en 5 hadden hun ontbijt op donderdag 8 

november, dit was een sportontbijt. Na lekker en 

gezond met elkaar gegeten te hebben werd er in 

groepjes aan verschillende sportonderdelen 

deelgenomen 

 

 

 

Wist je dat... 

 



Verkeerswandeling en bezoek aan bibliotheek van groep 3                                                                               

Vrijdag 9 november hadden wij een gezellige ochtend met een verkeerswandeling en een bezoek aan 

de bibliotheek.  

Tijdens onze wandeling hebben de kinderen veel geleerd over het oversteken bij een zebrapad, waar 

je op moet letten bij een uitrit, verkeersborden en nog meer. 

 

In de bibliotheek zijn we heel hartelijk ontvangen. We weten nu precies waar we de boekjes op ons 

niveau kunnen vinden. Leuk om te zien dat de kinderen ontdekten dat ze een boek kunnen pakken en 

het nu ook écht kunnen lezen. We hebben ook leuke letterspelletjes gedaan.  

We bedanken de bibliotheek voor het ontvangst en de papa van Yasmijne voor het meegaan!  

 

   

 

 

 

 

 

Bespeel je een instrument? 

 

Kom meespelen in ons orkest tijdens onze gezellige Sinterklaasmiddag! 

 

Locatie: ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse 

Aanvang: 16.30u Eindpresentatie: 17.30u-18.00u Deelname: gratis 

Leeftijd: 7-14 jaar 

Instrumenten: 

• Strijk- en blaasinstrumenten 

• Harp, gitaar 

• Piano 

• Slagwerk 

Aanmelden: juso@symfonieorkest- bloembollenstreek.nl 

  

  

  

  

 



Beste ouders/verzorgers,  

Namens de Ajax Foundation willen wij u informeren over de Ajax Life Skills & Clinics. Op vrijdag 30 

november vindt deze plaats bij Daltonschool Hillegom. Het project staat op speelse wijze in teken 

van de kernwaarden van Ajax: de scholieren krijgen dus les als een echte Ajacied!   

  

De Ajax Foundation   

Wij investeren en geloven in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het 

ontdekken en ontwikkelen van hun talent en een gezond leven vinden wij hierin belangrijk. Momenteel 

ondersteunen en organiseren wij verschillende projecten in (groot) Amsterdam en Kaapstad voor 

kinderen en jongeren onder de 19 jaar.  

  

De Ajax Life Skills & Clinics   

De dag zal een belevenis zijn die alleen Ajax kan bieden. De leerlingen van groep 5, 6, 7 & 8 volgen 

gedurende de dag de lessen:  

1. Gezond en Fit  

- Doe samen met Justin Kluivert online 

street workout oefeningen!  

2. Sparen Loont  

- Waar verdiende Matthijs de Ligt zijn 

geld mee?   

3. Sim Online  

- Zou Klaas-Jan Huntelaar deze posts op 

zijn social media plaatsen?   

4. Ajax Clinic  

- Train volgens de echte Ajax normen & 

waarden.  

 

Vrijwilligers van maatschappelijk partner ABN AMRO geven deze lessen en gebruiken Ajax -spelers 

als voorbeeld. De dag wordt afgesloten met een Ajax Clinic, waar de normen en waarden van Ajax 

centraal staan.   

  

Wat neem je mee naar de Ajax Life Skills & Clinics   

• Sportkleding/sportschoenen voor binnen en buiten (doe je sportkleding gelijk aan)  

• Een eigen lunchpakketje  

  

Wij verwelkomen uw zoon/dochter graag om 08:30 uur bij Daltonschool Hillegom.  

Tot ziens op vrijdag 30 november!  

  

Namens John Heitinga, 

 een inst 



 

 

 

Kindertheatervoorstelling over scheiding  

‘Er was eens een gezin…..’ 

 

 

Op woensdag 14 november 2018 vindt de kindertheatervoorstelling ‘Er was eens een gezin’ 

plaats in De Greef in Lisse, van 15.00 tot 15.45 uur.  

 

‘Er was eens een gezin’ is een must see voor iedereen die met 

een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van 6 t/m 9 jaar, 

ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s. Ondanks het thema valt er 

voor jong en oud ook genoeg te lachen. Het gaat over houden van 

elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen achter 

te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf. 

Heeft je kind te maken (gehad) met scheiding of verlies, dan is 

deze humoristische familievoorstelling echt iets voor jullie! 

 

Datum en locatie 

datum:           woensdag 14 november 2018 

Tijd:  15.00 - 15.45 uur 

Locatie:  De Greef, Lisse 

Kosten:  gratis              

 

Klik voor aanmelden of meer informatie op deze link   

 

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 

 @ cjgcursus 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjglisse.nl/cursussen/cjg-kindertheater-er-was-eens-een-gezin---lisse/-1/3120/580012
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


    

 

Uitnodiging  
Webinar 

 

 
Pubers zijn leuk! 
Donderdag 15 november 2018  
van 20.30 tot 21.30 uur 
Voor ouders van (aanstaande) pubers. 

 
Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken 
dag en tijd vanuit huis via internet inloggen op een live 
video/chatsessie over een bepaald onderwerp. Jij ziet 
hen, zij zien jou niet. Dit webinar wordt verzorgd door 
Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, ook 
bekend van het tv-programma Schatjes en van JM voor 
ouders. 
 
Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele 
uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers namelijk 
ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. 
Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van 
een puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo 

lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om? Welke manier van 
communiceren werkt het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber? 
 
In dit webinar, neemt Tischa je op een heldere en laagdrempelige manier mee in haar visie op 
opvoeden en omgaan met pubers. Met humor, zelfspot, positief en vooral gericht op ontdekken 
wat werkt voor jou en jouw kind. Want elke puber is anders en elke ouder ook.  
Een lezing vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips om het leven met je puber (nog) 
leuker en gezelliger te maken!  
 
Aanmelden: 
Meld je snel aan via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn! 
 

 

                                                                                                             

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?cur_id=2995

