
 

Nieuwsbrief 7 
                                                         d.d. 27-11-2018 

Belangrijke data 

Dinsdag 27 november 2018 Nieuwsbrief 7 

Woensdag 5 december 2018 Sinterklaas bezoekt onze school 

Maandag 10 december 2018 Spreekuur JGT verplaatst naar 13-12-2018 

Dinsdag 11 december 2018 Nieuwsbrief 8 

Donderdag 13 december 2018 Spreekuur JGT 14 - 15 uur 

 

Wat is de school weer gezellig versierd! Dank voor alle ouders die hieraan meegeholpen hebben. Als 

je door de gangen loopt kan je er niet meer omheen dat de Sint en zijn Pieten weer in het land zijn. 

Volgende week woensdag 5 december zal de goedheiligman dan ook onze school bezoeken en 

vieren we een gezellige dag met elkaar. Na de Sinterklaasperiode zal al snel de kerst weer zijn 

intrede doen in de school. Een tijd van rust en warmte met elkaar. Houdt u de komende tijd de 

oproepjes in de gaten m.b.t. ouderhulp in en rond de school? Heel fijn als u een handje mee kunt 

helpen op diverse gebieden.   

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                           

Binnenkort worden Jasper ter Huurne en Ariane Vijfhuizen 4 jaar en mogen dan elke dag naar 

Daltonschool Hillegom komen in de klas bij juf Laura en juf Masja. We wensen ze beiden een fijne tijd! 

 

Personeel                                                                                                                                                                           

Vorige week is in groep 3 op donderdag en vrijdagochtend juf Tagrid gestart. Juf Masja had 

aangegeven zich toch liever te willen richten op 1 groep. Juf Tagrid is bij veel van de kinderen in 

groep 3 al bekend doordat zij vorig jaar in een kleutergroep stage heeft gelopen. Uiteraard waren de 

ouders van de betreffende groep al eerder van deze wisseling op de hoogte gebracht.                  

Betaling TSO                                                                                                                                                                              

In de vorige nieuwsbrief hebben wij ouders verzocht te betalen voor het overblijven als zij dit nog niet 



gedaan hadden. Omdat hier nog niet door iedereen aan voldaan is, dient u er rekening mee te 

houden, dat uw kind na de kerstvakantie niet meer mag overblijven, als niet tenminste de eerste 

termijn van € 40,-- per kind betaald is.   

 

Op tijd in de klas 

Ook met deze donkere dagen         

Willen wij uw aandacht vragen: 

Wij vinden het fijn 

als alle kinderen om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn! 

 

Theateroptreden groep 1/2A en groep 6                                                                                                                                                 

Afgelopen donderdagmiddag heeft Daltonschool Hillegom kunnen genieten van de optredens van 

groep 1/2A en groep 6. Wat leuk om te zien hoe de kinderen zich op een podium presenteren. 

Allemaal heel knap gedaan!  

 

Sinterklaasnieuws                                                                                                                                                         

Op 5 december is het weer zover en komen Sinterklaas en 

zijn Pieten ons weer bezoeken op school. Zij worden om 8.30 

uur bij ons op school verwacht. De leerlingen wachten de Sint 

op het plein op. Ze staan samen met hun groep en leerkracht 

op het plein. U bent van harte welkom om samen met uw 

kind de Sint en zijn Pieten binnen te halen. U kunt dan achter 

de kinderen plaatsnemen.  

De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap mee te 

nemen.     Dit wordt verzorgd door de OV en OR van beide 

scholen. 

Voor de groepen 5 t/m 8 van de Daltonschool en de Eksters, 

Condors en de Toekans van de Savioschool geldt dat de 

surprises dinsdag 4 december naar school gebracht worden. 

De surprises worden voor 5 december in de klas mooi opgesteld. Ze hoeven dus ook NIET te worden 

ingepakt, zodat we met elkaar van de mooie surprises kunnen genieten.  

 

 



Centrum voor Jeugd en Gezin                                                                                                                                

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen 

specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. 

 De basisschool en het CJG 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam maken onderdeel uit van het CJG. De 

medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Zij kunnen 

bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school. 

 Jeugdgezondheidszorg 

De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed 

kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over 

bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van 

pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. 

Als uw kind vijf jaar is onderzoekt een logopedist van de JGZ, met uw toestemming, op school de 

spraak- en taalontwikkeling van uw kind. 

 Jeugd- en Gezinsteam, als extra ondersteuning nodig is 

Jeugd- en gezinswerkers van het JGT houden op school of in het CJG een spreekuur waar u terecht 

kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra ondersteuning 

thuis bieden. Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als 

uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen 

staat voorop. 

 Cursus of ouderavond 

Opvoeden is een ware kunst. Of je nu peuters hebt rondlopen die tegen alles ‘nee’ zeggen. Een 

tienjarige dochter die je graag wat zelfbewuster wil maken. Een vijftienjarige zoon die heftig aan het 

puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies 

gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een groot aanbod aan 

opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse onderwerpen om u te ondersteunen 

bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils. 

Ook de kinderen of jongeren zelf kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk aan een 

weerbaarheidstraining of een oppascursus. Voor het volledig cursusaanbod van het CJG kijk op 

www.cjgcursus.nl. 

 Het CJG organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een thema dat leeft. Samen 

met u en de school bekijken we waar behoefte aan is. 

 Pubergezond.nl 



Voor kinderen van groep 7 heeft het CJG een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale 

media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact 

met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.  

 Online Centrum voor Jeugd en Gezin 

Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u 

aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. 

Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze 

Facebookpagina. 

 Contact 

Wilt u contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt 

ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website. 

 Meer informatie 

www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 

www.pubergezond.nl – info voor kinderen 

http://www.cjghollandsmidden.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.pubergezond.nl/

