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Afgelopen week hebben we met elkaar al heel even mogen proeven van een start van de lente.
Jassen gingen open en op het schoolplein werd er flink van de zon genoten. Hopelijk is dit een
voorbode voor een stralende lente.
Deze week zijn er in diverse groepen rapportgesprekken en zijn afgelopen week de definitieve
adviesgesprekken van groep 8 gevoerd. Een spannende periode. Groep 8 kan zich nu gaan opmaken
voor een vervolgschool. In april zullen zij nog de eindtoets maken. Wanneer deze hoger uitvalt dan
het gegeven advies, zal het advies heroverwogen worden.
Aanstaande vrijdag is er een studiedag. Alle leerkrachten buigen zich dan over het verder vormgeven
van PBS binnen de school. Op 21 maart is hierover een ouderavond. Heeft u deze al in uw agenda
gezet? U krijgt hier na de vakantie nog een officiële uitnodiging voor.
Volgende week kan iedereen genieten van een
welverdiende vakantie.
Wij wensen u dan ook een hele fijne vakantie toe
en hopen iedereen weer gezond terug te zien
op maandag 4 maart.

In-/uitstroom
Op maandag 18 februari is Luuk Minck in groep 5 bij juf Marja gestart. Hij zat op de Giraf en is na een
proefperiode bij ons op school gekomen.
Ook na de voorjaarsvakantie komen weer een aantal nieuwe leerlingen naar de Daltonschool. Het zijn
Rosa en Victor van Leeuwen, die in de voorjaarsvakantie naar Hillegom verhuizen. Zij komen resp. in
groep 7 en groep 5.
Walid Aboud, het broertje van Abdalrahman en Nawal komt bij de Taalklas vandaan naar groep 3 bij
juf Femke en juf Tagrid.
In de voorjaarsvakantie wordt Ishaq Amenkour, het broertje van Adam uit groep 6, 4 jaar. Hij komt bij
juf Savannah in groep 1/2A. We wensen ze allen een fijne tijd op onze school!

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.

