
 

Nieuwsbrief 11 
                                                         d.d. 05-02-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 5 februari 2019 Nieuwsbrief 11 

Vrijdag 15 februari 2019 Rapport mee 

18-19-20 februari 2019 Rapportgesprekken 

Dinsdag 19 februari 2019 Nieuwsbrief 12 

Donderdagmiddag 21 februari  2019 Theatermiddag groep 3 en 4 

Vrijdag 22 februari 2019 Studiedag; alle kinderen vrij.  

25 februari t/m 1 maart 2019 Voorjaarsvakantie 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                     

Afgelopen maandag zijn er twee nieuwe leerlingen begonnen op de Daltonschool, te weten Ylena en 

Casper Plesman, zij zitten resp. in groep 6 en groep 4. We wensen ze een goede tijd toe op onze 

school. Op dezelfde dag is Arne Bühler begonnen op de Toermalijn. We gaan je missen Arne, maar 

wensen je een fijne tijd toe op je nieuwe school!                                                                                                   

Binnenkort start er weer een nieuwe kleuter bij juf Savannah in groep 1/2A, dat is Aleksander 

Majchrzak, ook hem wensen we een fijne tijd toe bij ons op school.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Voorleesochtend                                                                                                                                                                         

Woensdag 23 januari deden alle groepen mee aan Het 

Voorleesontbijt. De leerkrachten hebben van 8.30 uur tot 9.00 

uur onderling bij elkaars groep voorgelezen en met de kinderen 

gesproken over het belang van goed ontbijten. Tijdens het 

voorlezen werden alle kinderen getrakteerd op een lekker 

melkbroodje of krentenbol. Wat was dit gezellig!                                              



 

Voorlezen is een feest voor kinderen. Het 

prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 

taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. 

 

 

 

 

 

Jumbo spaaractie                                                                                                                                                   

Voor de kerstvakantie hebben wij als school fanatiek meegedaan met 

de Jumbo spaaractie. Heel veel kinderen en ouders hebben heel veel 

bonnetjes gespaard. Uiteindelijk kregen wij als school daar een 

bedrag voor wat we bij een schoolleverancier konden besteden. 

Samen met de Savioschool hebben wij de bedragen bij elkaar 

gelegd, zodat we gezamenlijk nóg meer leuke spullen konden 

uitzoeken. We hebben twee hele mooie karren kunnen aanschaffen. 

Eén voor de onderbouw kinderen en één voor de bovenbouw 

kinderen. Daarnaast hebben we nog een lolobal en foamballen 

kunnen aanschaffen. Dank aan iedereen die hier zo hard aan heeft 

mee gespaard! 

  

 

De groepen 3, 4 en 5 mochten donderdag 

31 januari naar de theatervoorstelling 'Doe 

bop sje BOEM' kijken bij de Kulturele 

Raad. Een leuke muzikale voorstelling 

over jazzmuziek. De kinderen mochten 

meezingen, bewegen, klappen en 

improviseren. Ook onderzochten ze de 

klank en functie van verschillende 

instrumenten en werden er kinderen op 

het podium gevraagd om mee te doen.  

 



PBS                                                                                                                                                              

Op school worden er al heel veel muntjes verdiend in alle groepen met het laten zien van goed 

gedrag. Er zijn nu een aantal plekken in en rondom de school waarbij deze muntjes verdiend kunnen 

worden. We leren de gedragsverwachtingen aan door middel van posters die steeds meer door de 

school hangen. Deze worden besproken en geoefend met de kinderen in de groepen. Hierdoor weten 

de kinderen steeds beter wat er van hen wordt verwacht qua gedrag. Dit schept voor de kinderen heel 

veel duidelijkheid en brengt rust met zich mee.  

Ouderavond PBS                                                                                                                                                      

Op donderdagavond 21 maart 2019 van 19.30 tot 20.30 uur organiseren wij een ouderavond voor álle 

ouders van Daltonschool Hillegom. Deze avond zal in het teken staan van PBS (Positive Behaviour 

Support). Dit alles heeft te maken met het positief bekrachtigen van gewenst gedrag. Wat doen wij op 

school en wat kunt u thuis hiermee doen? Een echte praktische avond vol tips voor thuis. Te zijner tijd 

krijgt u hier allen nog een officiële uitnodiging voor. Zet deze datum nu alvast in uw agenda! 

 

Theatermiddag (herhaling)                                                                                                                   

Donderdagmiddag 21 februari houden de groepen 3 en 4 een theatermiddag voor ouders en andere 

belangstellende familieleden. De kinderen bedenken zelf stukjes om aan u te laten zien. Leuk als u 

komt kijken! Houdt de nieuwsbrief, klasbord en/of de uitnodiging in de gaten voor meer info. 

 

Betaling ouderbijdrage                                                                                                                                             

We hebben dit jaar nog heel wat leuke activiteiten voor de boeg. Wij kunnen deze activiteiten alleen 

organiseren als de ouderbijdrage betaald wordt. Zonder jouw bijdragen zijn we genoodzaakt om 

activiteiten te schrappen. Wij hopen dat dit niet nodig is en dat je alsnog je bijdrage betaald. 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 20 per kind.                                                             

Voor kinderen die na 1 januari op school komen vragen wij € 10 per kind. 

Zou je a.u.b. de bijdrage over willen maken naar: 

·       Bankrekening: NL 49 INGB 000 315 9786 

·       Naam: OR OBS Daltonschool Hillegom 

·       Vermelding: naam of namen van kinderen en groep(en) 

Je kan het geld ook in een envelop afgeven bij de leerkracht van je kind. 

Als uw betaling al onderweg is, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. 

Bij voorbaat dank voor je bijdrage.met vriendelijke groet,                                                                                                                                                   

de ouderraad                                                                                                                                                                                     

 

 



Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR) 

Nieuw lid van de MR: Helene Latour 

In eerdere nieuwsbrieven is gemeld dat er een vacature is voor de oudergeleding van de MR. Er 

hadden zich twee ouders hiervoor aangemeld. Uiteindelijk heeft één van beide zich teruggetrokken. 

Daarom zijn er nu geen verkiezingen meer nodig en zal Helene Latour (moeder van Joakim Latour uit 

groep 1/2B) per direct plaatsnemen in de MR. Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief persoonlijk 

voorstellen. 

Communicatie in- en uitstroom 

Zoals u wellicht is opgevallen in de recente nieuwsbrieven (onder het kopje ‘in- /uitstroom ’) is er veel 

instroom en groeit het leerlingaantal van de school. Daarnaast is het u wellicht ook opgevallen dat er 

de laatste tijd een aantal kinderen zijn vertrokken. In de MR vergadering van 22 januari is gesproken 

over de communicatie hierover. Het vertrek van leerlingen zorgt voor vragen en kan leiden tot onrust 

en signalen over pesten; in de klas of tijdens de overblijf. De MR heeft hier vragen over gesteld aan 

de directie. Er wordt nooit over individuele personen gesproken, maar de diverse redenen zijn wel 

toegelicht en pesten is in geen van de gevallen de reden van vertrek geweest. De MR is overtuigd dat 

de directie en leerkrachten al het mogelijke doen om positief gedrag te belonen en pesterijen te 

voorkomen. 

De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders en hoort daarom graag wat er speelt, maar als u 

vragen heeft of een persoonlijke situatie wilt bespreken kunt u het beste zelf eerst naar de leerkracht 

of de directeur stappen.  Zij zijn zeker bereid voor een toelichting. 

Meer weten wat de MR allemaal doet/bespreekt? 

Van alle MR vergaderingen worden notulen gemaakt. Een verkorte  versie hiervan kunt u op de 

website van de school vinden.  Onze vergaderingen zijn (grotendeels) openbaar, dus u bent ook van 

harte welkom hier een keer bij aan te sluiten. De volgende vergadering is op dinsdag 12 maart om 

20:00 uur 

 

Zondag 17 februari 2019   

Koning van Katoren 

Zeventien jaar geleden overleed de koning van Katoren. 

Sindsdien heerst er een minister die zich alleen bezighoudt met nutteloze zaken, terwijl de problemen 

van de bevolking zich opstapelen.  

De jonge Stach wil hier iets aan doen en besluit dat hij koning wil worden. 

De minister geeft Stach zeven onmogelijke opdrachten die hij moet volbrengen voor hij tot koning kan 

worden gekroond. 



Tijdens zijn avonturen helpt hij niet alleen de bevolking van Katoren, maar leert hij ook wat het inhoudt 

om een goede koning te zijn. 

Muziektheater dat je doet swingen in de wereld van Terlouw. Een vernieuwde hedendaagse versie 

met een speelse knipoog. 

 

 

 

Kaarten zijn op drie manieren te verkrijgen: 

1. Via de site www.SCBH.nl 

2. Bij Frank Evers tabakshop, Mariastraat 2 (pinbetaling niet mogelijk) 

3. Vlak voor de voorstelling aan de zaal. (pinbetaling niet mogelijk) 

 

Prijs: € 6,50   

1,5 uur aanvangstijd 14:30 

14:30 - 16:00 

Locatie: Kulturele Raad Prinses Irenelaan 16 Hillegom 

 

http://www.scbh.nl/
http://www.scbh.nl/

