Nieuwsbrief 13
d.d. 12-03-2019
Belangrijke data
Dinsdag 12 maart 2019

Nieuwsbrief 13

Woensdag 13 maart 2019

Wij trekken aan de bel voor het Lilianefonds

18 t/m 22 maart 2019

Week van de Lentekriebels

21 maart 2019

Ouderavond PBS

18 t/m 22 maart 2019

Week van het Openbaar Onderwijs

20 maart 2019

Open dag Daltonschool Hillegom 9.00 - 10.30 uur

21 maart 2019

Theatermiddag gr. 1/2A, 6 en 7

25 maart t/m 11 april 2019

Kunstproject in alle groepen

Dinsdag 26 maart 2019

Nieuwsbrief 14

Beste ouders/verzorgers,
Na een prachtige vakantieweek vol zon kunnen we momenteel nog niet echt zeggen dat het voorjaar
goed is ingetreden. Veel wind, buien en lage temperaturen dwingen ons nog even te moeten wachten
op de lente. Maar lenteweer of niet, in de week van 18 maart starten wij op school met het jaarlijks
terugkerende project “Lentekriebels”.
Op school zijn we weer goed gestart na de vakantie met PBS. Nu worden de munten ook uitgedeeld
aan de kinderen ín de klassen. Op de ouderavond van 21 maart wordt u hier volledig van op de
hoogte gebracht.
Op woensdag 20 maart houden wij de jaarlijkse open dag op Daltonschool Hillegom. Het is dan de
week van het openbaar onderwijs en op woensdag is de Nationale Daltondag. Van 9.00 uur tot 10.30
uur is iedereen van harte welkom om in de groepen en de school te komen kijken. Leerlingen van
groep 7 en 8 zullen rondleiden en een viertal leerlingen zal een uitwisseling doen met een andere
school van onze stichting OBO.

In-/uitstroom
Uit groep 1/2B van juf Laura en juf Masja is Milan van Drunen naar een andere school gegaan waar
kleine groepen zijn en hij de begeleiding kan krijgen die hij nodig heeft. Wij wensen Milan een goede
tijd toe op zijn nieuwe school.

Kunstproject
Vanaf maandag 25 maart starten wij op school met een kunstproject. Dit project duurt 3 weken. In
iedere klas staat een kunstenaar of een kunstvorm centraal die weken. De leerkrachten besteden
daar dan extra aandacht aan. Er wordt in het circuit over geknutseld en er worden excursies gemaakt.

Als er ouders zijn die zelf een bepaalde kunstvorm uitoefenen, te denken aan dans, muziek,
mozaïeken, etc en die het leuk vinden om dat op school te laten zien, of met een groepje daaraan te
werken, meld dat dan bij de leerkracht van uw kind.

Op donderdag 11 april willen wij alle ouders uitnodigen om in de klas van uw kind te komen kijken
naar als het moois wat gemaakt is. Vanzelfsprekend mag u dan ook een rondje door de school lopen
met uw kind. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom. Om 14.30 uur mogen de kinderen mee naar
huis.

Veel kunstplezier!

De kunstcommissie
Juf Masja, juf Suze, juf Cathérine

Lentekriebels op school
Vanaf 18 maart zullen we op school het project ‘Lentekriebels’ starten. Dit project wordt vanuit de
GGD aangeboden en wordt op heel veel scholen gegeven.

In de periode van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen lessen krijgen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode: Kriebels
in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld
van de kinderen.

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het
gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt
er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan
experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs
omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle
groepen.

Schaakkampioenschap voor groep 3 - 4 - 5
Wie wordt de schaakkampioen van groep 3 ? Wie wordt de schaakkampioen van groep 4 ? Wie wordt
de schaakkampioen van groep 5 ?
Welke school wint de Cup?
(De beste 5 spelers tellen voor het school klassement )

Het schaakkampioenschap voor groep 3-4-5 van de basisscholen wordt gehouden op
zondag 17 maart 2019.
Alle kinderen uit Zuid-Kennemerland (Haarlem; Heemstede; Bloemendaal; Aerdenhout; Bennebroek;
Hillegom; Zandvoort; Vijfhuizen) mogen deelnemen. Je kunt kampioen worden van groep 3 of groep
4 of groep 5.
Je kunt dus individueel deelnemen en als er meer spelers van een school deelnemen dan
kun je ook met je school kampioen worden.
De resultaten van de 5 beste spelers tellen mee voor het
scholenkampioenschap.
De beste school plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap !!

Locatie:

Kennemer Sportcenter; IJsbaanlaan 4A; 2024 AV Haarlem

Tijd

aanmelden tussen 13:00 en 13:15 uur

:

start 1ste ronde → 13:30 uur prijsuitreiking → 16:15 uur
We spelen 7 wedstrijden van 20 minuten (zonder klok)
Aanmelden :

ad@buurtschaak.nl

Uiterlijk donderdag 14 maart
Deelname :

gratis

Prijzen :

bekers en medailles

Info

Ad Gorissen

:

tel. 06 – 51 27 29 68 of 023 – 525 1235

Theatervoorstelling: De Grote Sprong
Naar de brugklas? Hoe dan?
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert op woensdag 10 april 2019 een
theatervoorstelling voor jongeren die naar de brugklas gaan of in de brugklas zitten.
Als je naar de middelbare school gaat, verandert er best wel wat. Je bent niet meer de oudste, nee, je
bent de jongste, en je moet nieuwe vrienden maken.
Hoe blijf je jezelf als de veilige omgeving van de basisschool wegvalt en verandert in de middelbare
school. Waarom willen ouders de hele tijd van alles weten? Waarom kunnen ze je niet gewoon een
keer met rust laten? Waarom snappen ze niks? Hoe leg je je ouders uit wat erin je omgaat, wat de
nieuwe regels zijn van jou en je vrienden en dat ze zich niet overal mee moeten bemoeien. En wat
zeg je eigenlijk tegen je nieuwe vrienden als je een andere mening hebt of het ergens niet mee eens
bent.
De Grote Sprong is een spoedcursus in het omgaan met de veranderingen en ontwikkelingen die
ouders en kinderen tegenkomen als de middelbare school om de hoek komt kijken. Twee acteurs en
tevens ervaren gesprekleiders van Theatergroep PlayBack schetsen in scherpzinnige en
humoristische acts wat er allemaal gebeurt als je naar de middelbare gaat. Wat de rol is van thuis,
familie en vrienden en hoe er kan worden ondersteund.
De Grote Sprong maakt de oversteek naar de brugklas een beetje makkelijker….
De Grote Sprong is een feest der herkenning, maar bovenal een relevante en informatieve
ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en kinderen, waarbij ouders én kinderen
allebei welkom zijn!
Datum:

woensdag 10 april 2019

Tijd:

19.00-20.30 uur

Locatie:

Fioretti College, Hillegom

Kosten:

Gratis

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cjghillegom.nl of via deze link. VOL=VOL

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
E-mail:
Telefoon:

www.cjgcursus.nl
info@cjgcursus.nl
088 254 23 84

