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Belangrijke data 

Dinsdag 26 maart 2019 Nieuwsbrief 14 

25 maart t/m 11 april 2019 Kunstproject in alle groepen 

Woensdag 3 april 2019 Inloop- / koffieochtend 

Donderdag 4 april 2019 Groep 7 schriftelijk verkeersexamen  

Dinsdag 9 april 2019 Nieuwsbrief 15 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Langzaamaan gaan we de lente hier en daar al merken. De bomen krijgen 

al een groene gloed en het zonnetje wordt krachtiger. Komend weekend 

wordt dan ook de klok weer een uur vooruit gezet. Afgelopen week was het 

de week van de lentekriebels. In alle groepen kregen de kinderen een week 

lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 

Omdat juf Silene wegens haar zwangerschap helaas eerder het werk neer moest leggen, 

verwelkomen wij vanaf deze week twee nieuwe leerkrachten op Daltonschool Hillegom. Iedere 

woensdagochtend zal juf Sylvia van Lingen de VVE lessen verzorgen. Op donderdag en vrijdag zal 

tot de zomervakantie juf Charline Fijnaut in groep 7 staan. Beide leerkrachten zijn zeer ervaren.  

Afgelopen donderdagavond hebben we een zeer interessante ouderavond op school gehad over 

PBS. Hoe wordt PBS op school ingezet en hoe kunt u hier ook thuis mee aan de slag?  

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                       

Afgelopen maandag is Gareba Kvinikadze in groep 4 gestart. Hij is vanuit Rijnsburg naar Hillegom 

verhuisd. We wensen hem een fijne tijd op de Daltonschool!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 



Kunstproject                                                                                                                                                         

Vanaf maandag 25 maart zijn wij op school gestart 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 

 

 

Nieuws van de MR: even voorstellen … 

Sinds onze laatste MR-vergadering van 12 maart 2019 is Helene Latour toegetreden tot de  

Medezeggenschapsraad (MR). Zij stelt zichzelf hierbij voor: 

 

Ik ben Helene Latour, de moeder van Joakim in groep 1/2B en Rebekka, 

2.5 jaar oud. Ik ben Noors maar woon inmiddels ruim 12 jaar in 

Nederland, en nu ruim een jaar in Hillegom. 

We hebben bewust gekozen voor de Daltonschool omdat we ons goed 

kunnen vinden in de visie van het Daltonschool onderwijs. Ook 

belangrijk was dat Joyce en de school ons aansprak en dat het een 

openbare school is. 

Voor mij is het interessant en belangrijk om betrokken te zijn bij de 

school. Daarom heb ik me opgegeven voor de MR. 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

        De Rattenvanger 

Van oud ijzer maakt Luca een magische fluit. Zodra hij daarop speelt verzamelen alle ratten 

om te luisteren. Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester Snijder. Op een avond 

wordt er op de deur van Snijder geklopt. Als hij open doet staart hij in de ogen van 

duizenden grote ratten. Een spannend avontuur begint… Met live muziek, poppenspel en 

humor brengen Ida en Michiel u naar een stad vol ratten. De rattenvanger van Hamelen is 

een spannend en magisch sprookje over moed, verleiding en anders durven te zijn.   

Zondag 31 maart 2019, aanvangstijd 14:30uur. Prijs: € 6,50 

Locatie: Kulturele Raad  

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) 

 

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


 

 

 

 

 

  

OBODB is een stichting 

voor openbaar 

basisonderwijs in vijf 

gemeenten in de Duin- 

en Bollenstreek. De 

scholen bevinden zich in 

de plaatsen Valkenburg, 

Katwijk, Noordwijk, 

Voorhout, 

Noordwijkerhout, 

Sassenheim, Lisse en 

Hillegom. 

De stichting omvat 11 

scholen met 16 

vestigingen met ongeveer 

3000 leerlingen en zo’n 

300 vaste en tijdelijke 

leerkrachten. 

  

  

  

  

  

Onze scholen 

kenmerken zich door 

een ambitieus en prettig 

werkklimaat, waarin 

leraren en leerlingen 

elke dag het beste uit 

zichzelf halen.  

  

Wij zoeken 

maatschappelijk 

betrokken 

toezichthouders die hier 

aan bij wil dragen. 

De Stichting Openbaar Basisonderwijs 

Duin- en Bollenstreek (OBODB) zoekt  

  

Twee leden voor de Raad van Toezicht 

  
Binnen de Stichting OBODB is er een formele scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op het functioneren van de 

stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder. De RvT bestaat 

uit vijf leden. 

  

Leden van de RvT dienen in staat te zijn toezicht uit te oefenen op het niveau van de 

werkzaamheden van de directeur-bestuurder. De RvT treedt op als werkgever en 

fungeert als sparringpartner van de directeur-bestuurder. 

Hiervoor gelden als belangrijkste algemene vereisten: 

•    Universitair werk- en denkniveau; 

•    een constructieve kritisch-analytische houding; 

•    bekendheid met het primair onderwijs; 

•    onafhankelijkheid; 

•       bestuurlijke ervaring in een relevante omgeving; 

•    affiniteit met het openbaar karakter van het onderwijs; 

•    bij voorkeur woonachtig in het werkgebied;  

•       inzicht in relevante regionale ontwikkelingen in het werkgebied; •     

 beoordelen/toezien kunnen combineren met adviseren/stimuleren. 

  

Voor de openstaande vacatures wordt gezien de evenwichtige samenstelling van de 

RvT, gezocht naar kandidaten met kennis, ervaring en een duidelijke visie op het gebied 

van:  

o (onderwijs)financiën (beoogd lid auditcommissie) of 

§         ICT & digitalisering in het onderwijs 

§         Vastgoed & facilitaire zaken 

Kijk voor een uitgebreide profielschets op onze website: www.obodb.nl. 

  

De verwachte tijdsinvestering voor leden van de RvT is gemiddeld circa tien uur per 

maand. Het betreft een bezoldigde functie.  

  

Overige informatie: 

Met eventuele vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer 

Ouko Beuving (06 57017933 / secretariaat@rvt.obodb.nl).  Een motivatiebrief en CV 

ontvangen wij graag uiterlijk 14 april, gericht aan info@obodb.nl.   

De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de weken van 22 april en 13 mei.  

  

 



 

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:                 www.cjgcursus.nl 
E-mail:                    info@cjgcursus.nl 

Telefoon:                088 254 23 84 

 

http://www.cjghillegom.nl/
http://www.cjghillegom.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3060&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3060&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl

