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Donderdag 13 december 2018

Spreekuur JGT 14 - 15 uur

Donderdag 20 december 2018

Kerstviering 17.45 - 19.00 uur

Vrijdag 21 december 2018

Alle leerlingen om 12.00 uur uit

24 december 2018 - 4 januari 2019

Kerstvakantie

Maandag 7 januari

Start PBS (Positive Behaviour Support) op school

Dinsdag 8 januari 2019
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen week heeft de Sint onze school bezocht. Wat een gezellige dag is dit geworden! De Sint
en zijn Pieten waren blij verrast door de enthousiaste kinderen, ouders, leerkrachten en de mooi
versierde school. We kijken dan ook samen terug op een erg geslaagd feest.
Op het moment dat Sint en zijn Pieten onderweg naar huis waren stond de kerstcommissie alweer te
trappelen om de school om te toveren in kerstsfeer. Dankzij de hulp van de ouderraad, ouders en het
team ziet de school er weer prachtig in kerstsfeer uit. Dank daarvoor! Op donderdag 20 december
vieren we kerst op school, maar ook daarvoor zijn tal van activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u daar
meer over.
Namens het team wens ik u alvast hele fijne feestdagen toe en een heerlijke vakantie.
Hartelijke groet,
Joyce Romijn,
directeur

In-/uitstroom
Op 3 december is Romy Cobelens in groep 4 bij juf Erny en juf Nicole gekomen, we wensen haar veel
plezier op Daltonschool Hillegom!
Dagmar, uit groep 3 en Niels uit groep 1/2A, zijn per 10 december naar de Franciscusschool in
Bennebroek gegaan. Wij wensen ze daar een goede tijd toe!
Gevonden voorwerpen
De manden met gevonden voorwerpen zijn tot over de rand gevuld, wilt u voor de kerstvakantie
komen kijken of er iets van uw kind bij zit. Na de vakantie doen we alles wat niet opgehaald is weg.

Informatie Kerstfeest 2018
Beste ouders,
Nu Sinterklaas het land heeft verlaten, staat het kerstfeest weer voor de deur.
Graag willen wij u informeren over de activiteiten voor de komende periode.

Kerststukjes
Op woensdag 19 december maken wij in de klas van uw kind kerststukjes. De kinderen krijgen bakje,
kaars en groen vanuit school/betrokken ouders. De kinderen hoeven alleen versieringen mee te
nemen om hun stukjes mee op te vrolijken. Indien u aan kerstgroen kunt komen zijn wij daar zeer
dankbaar voor. Graag afleveren op school in de hal.

Kerstdiner kinderen
In de klassen wordt met de kinderen een menulijst samengesteld voor het kerstdiner. Ieder kind
neemt een dinerwens mee naar huis. Wij vragen u vriendelijk per kind deze dinerwens klaar te maken
voor donderdagavond 20 december. Wilt u, indien nodig, ook zorgen voor opscheplepels? Daar zijn
er niet genoeg van op school. Voor het warmhouden van de maaltijden zijn rechauds toegestaan.
Warmhoudplaatjes en kaarsen zijn niet toegestaan i.v.m. teveel gebruik van elektriciteit en de
veiligheid. Na afloop graag alles weer mee naar huis nemen.

Kerstborrel ouders
Wij nodigen u bij deze uit, samen met andere ouders, gezellig een (warm) drankje te nuttigen in de
speelzaal tijdens het kerstdiner van de kinderen. Vanaf 18.45 zullen de kinderen aansluiten en wordt
er gezamenlijk nog wat gezongen. In verband met het overzicht en de mee te nemen spullen kunnen
de kinderen daarna in hun klas bij de leerkracht weer opgehaald worden.

Meegeven
Wij vragen u het volgende mee te geven aan uw kind, uiterlijk woensdag 19 december:
Een grote plastic tas, voorzien van naam, met daarin de volgende inhoud:
Bord, beker, bestek (voorzien van naam)

Donderdag 20 december Kerstviering op school
17.45 uur

De kinderen brengen iets lekkers mee naar school, aansluitend wordt in elke groep

gedineerd.
17.50 uur

Ouders welkom in de speelzaal.

18.45 uur

Samenzang met de kinderen

19.00 uur

De kinderen kunnen opgehaald worden uit de klas.

De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 21 december om 12.00 uur.

Wij hopen op uw komst en wensen u alvast fijne, warme en feestelijke dagen en een goede
jaarwisseling toe.

Vriendelijke groet,
De kerstcommissie van Daltonschool Hillegom
Oproep
Woensdag 19/12 gaan wij met de kinderen kerststukjes maken in de groepen. De kinderen krijgen
bakjes, oases en kaars van school. Zij hoeven enkel versieringen van thuis mee te brengen. Wel zijn
wij dringend op zoek naar groen. Wie kan ons helpen aan snoeiafval en ander kerstgroen om te
gebruiken voor de kerststukjes? Graag afleveren op school in de hal. Wij zijn u zeer dankbaar!

Vacature: ouder in de medezeggenschapsraad (MR)
Doordat zijn kinderen naar een andere school zijn overgestapt is Joop Puntman gestopt bij de
medezeggenschapsraad. Hierdoor is er per direct een vacature voor de oudergeleding van de MR.
Ouders/verzorgers die interesse hebben kunnen dit laten weten. Als er meerdere kandidaten zijn
zullen er verkiezingen georganiseerd worden.
Als u zich wilt aanmelden als kandidaat kunt u dat voor vrijdag 11 januari 2019 doen door dit te
melden bij één van MR-leden: Ruud van Schaik (ouder van Niels uit groep 4) Erny van Dalen
(leerkracht groep 4) of Nicole Weijer (leerkracht groep 8 en groep 4).

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR behartigt de belangen van de ouders en het personeel en levert een bijdrage aan de
beleidsactiviteiten en ontwikkeling van de school. Voordat de directie belangrijke beleidsmatige zaken
kan vaststellen of wijzigen moet de MR hiermee instemmen. Voor de meeste andere zaken die de
school aangaan heeft de MR een adviesrecht. De MR vergadert acht keer per jaar, op een
doordeweekse avond.

Met vriendelijke groet, namens de MR,
Ruud van Schaik

HVO Nieuws
Beste ouders, verzorgers,
Dit is al weer de laatste HVO Nieuws van het jaar…het is snel gegaan!
In beide groepen hebben we m.b.v. gesprekskaartjes en een filmpje over tijdbeleving (bovenbouw)
het thema ‘Tijd’ besproken en onderzocht.
Vragen waren o.a.:
Wanneer gaat bij jou de tijd snel/langzaam?
Wanneer vergeet jij de tijd?
Wie is de baas over jouw tijd?
Vind je dat je genoeg vrije tijd hebt?
Ben je iemand die vaak: Te vroeg/Op tijd/Te laat komt?
Wie zorgt er bij jullie thuis dat alles ‘op tijd’ verloopt? En wanneer wordt jouw aandeel daarin
groter vind je?
Etc..
In de onderbouw hebben de kinderen een tekening gemaakt over wat zij het liefst in hun vrije tijd
deden.
Het thema hebben we o.a. afgesloten met Levend Memory met natuurlijk ‘De tijd’ als onderwerp. Er
werden erg creatieve bewegingen en kreten bedacht, erg leuk!
Rond Sinterklaas hebben we in de onderbouw gesproken en gewerkt over ‘kadootjes’ die geen geld
kosten en waar je tóch iemand blij mee kan maken! Zoals… ‘Iemand vrije tijd geven’!! (door bijv. de
afwas te doen😊
In de bovenbouw hebben we toen n.a.v. het trekken van de lootjes gesproken over het geheim
houden van dingen, wie is daar goed/minder goed in, is het belangrijk in een vriendschap/relatie?
Mag je geheimen hebben?
Zijn er geheimen waar het beter is om over te praten?
De laatste 2 lessen voor de kerstvakantie staan in het teken van feesten in de onderbouw en Goede
Doelen in de bovenbouw.
Waarom vieren mensen feest? Vieren mensen allemaal dezelfde feesten? Is een feest altijd
leuk?

De kinderen mochten in duo’s hun eigen feest bedenken, als ze daarbij maar rekening hielden met
het milieu en hun gasten. Hoe zorgen ze voor beide?

In de bovenbouw hebben we in het kader van geven aan en om een ander gesproken over het
belang van Goede Doelen.
Hebben mensen goede doelen nodig? Moeten we geven
aan anderen?
Welke goede doelen vind jij belangrijk en waarom?
De kinderen gaan in duo’s een poster maken voor hun gekozen doel.

Ik wil iedereen alle goeds toewensen, alvast een fijne vakantie en…tot in het nieuwe jaar!!
Hartelijke groet,
Petra Westra
Docente Humanistisch Vormingsonderwijs

