Nieuwsbrief 16
d.d. 23-04-2019
Belangrijke data
Dinsdag 23 april 2019

Nieuwsbrief 16

Dinsdag 25 april 2019

Theatermiddag groep 1/2B en 5

Vrijdag 26 april 2019

Alle leerlingen 12.00 uur vrij i.v.m. meivakantie

29 april 2019 t/m 10 mei 2019

Meivakantie

Maandag 6 mei 2019

Start Ramadan

Zondag 12 mei 2019

Moederdag

Maandag 13 mei 2019

Schoolfotograaf

Maandag 13 mei 2019

14.00 - 15.00 uur spreekuur JGT op school

Donderdag 16 mei 2019

Schoolreisje groep 1 t/m 7

Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei 2019

Avond-4-daagse

Dinsdag 21 mei 2019
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Beste ouders/verzorgers,
Wat hebben we afgelopen week een leuke afronding gehad van het kunstproject. Op
donderdagmiddag konden we veel ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellenden verwelkomen in
de klassen om de kunstobjecten van de kinderen te bekijken. De kinderen hebben vol trots laten zien
waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben.

Groep 3 mocht woensdagochtend (17 april) een kunstworkshop volgen. Ze leerden met verschillende
trucjes hoe ze een landschap konden schilderen. Allemaal hadden ze hun eigen unieke kunstwerk
gemaakt.

Tevens heeft groep 8 afgelopen week de Eindtoets gemaakt. De komende periode zal groep 8 een
start gaan maken met het oefenen van de afscheidsmusical. Een mooie en bijzondere periode breekt
aan voor deze groep.

Na deze korte schoolweek is de school 2 weken dicht wegens meivakantie. In deze periode zijn er in
Hillegom tal van dingen die georganiseerd worden om naartoe te gaan. Aanstaande zaterdag is er
koningsdag met ‘s morgens de vrijmarkt in het centrum van Hillegom en om 13.00 uur de kindercorso
door de Hoofdstraat.

Op 4 mei is er dodenherdenking bij het Molenduintje
(park tegenover de Rabobank). Deze is dit jaar bijzonder,
omdat er voor de leerlingen van groep 7 van
Daltonschool Hillegom een mooie rol is weggelegd bij
deze herdenking.

Wij hebben namelijk dit jaar de eer gekregen om
het monument te mogen verzorgen.

Tussenschoolse opvang
Hierbij verzoeken wij de ouders/verzorgers die de betaling van de 2e termijn voor het overblijven op
school nog niet voldaan hebben, dat te doen vóór of in de meivakantie. Alvast hartelijk dank!

Schoolfotograaf
Maandag 13 mei komt de schoolfotograaf.
De achtergrond ziet er als volgt uit:
Steigerhout cement met ijzers, cobalt vloer met een grijze lappenpoef.
Te vinden op de site:
www.schoolfotograafjsf.nl ; “voorbeelden” aanklikken, rechts op het scherm; en
dan is het nr. 38.

Voor de broer-/zusfoto van kinderen die niet op onze school zitten, kunt u van
8.00 tot 8.30 uur terecht in de kleutergymzaal op school. Dit geldt ook voor de
broers en zussen die op de Savioschool zitten. De Savioschool heeft op deze
dag nl. een studiedag.
Broers en zussen op de Daltonschool gaan onder schooltijd op de foto.
Ook dit jaar gaat de bestelling van de schoolfoto’s via internet. Zodra de foto’s klaar zijn krijgt uw kind
een inlogbrief mee naar huis.

Na het inloggen met de inlogcode kunt u de voorbeeldfoto van uw kind zien en de foto’s bestellen.
Betaling geschiedt via IDEAL.
Er is een verzendkostenvrije periode, deze staat vermeld in de inlogbrief.
De foto’s worden dan verzonden naar school en met uw kind meegegeven.
Na deze periode worden verzendkosten in rekening gebracht en krijgt u de foto’s thuis bezorgd.

Beschikt u niet over een computer of wilt u hulp met het inloggen?
Iemand van de ouderraad helpt u graag om de foto’s te bestellen. U kunt zich hiervoor opgeven bij
Esmeralda 06 12127019

Gekozen is voor fotopakket C. Deze omvat het volgende:
1 portretfoto 13x18 cm kleur, gehele foto
1 fotovel met twee foto’s 9x13 cm in zijn geheel erop, kleur
1 pasfotovel 10x15 cm met 8 pasfoto’s, uitsnede uit de gehele foto
1 groepsfoto in kleur 13x18 cm met tekst Daltonschool Hillegom 2019.
Bij dit pakket worden geen sleutelhangers meegeleverd i.v.m. internetverkoop.
Het pakket kost €14,-. Bij afname van 2 fotopakketten of meer per kind krijgt u de broer-zus foto er
gratis bij. Een pasfotovel van de broer/zus foto is los te bestellen.
Mocht u vragen hebben dan horen we die graag.
Met vriendelijke groet,
namens de ouderraad,
Esmeralda Turk (moeder Tjerk Noordwal, groep 5)

Schoolreisje
Mocht u het schoolreisje voor uw kind(eren) nog niet voldaan hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk,
doch dringend dit zo snel mogelijk in orde te maken. Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 is al
meteen op de eerste donderdag na de meivakantie (16 mei)

De avond4daagse
Op dit moment zijn er 58 aanmeldingen!
Wie mee wil doen heeft nog tot uiterlijk 13 mei om zich op te geven. Hierna is het niet meer mogelijk
om bij ons in te leveren. We lopen van 21 t/m 24 mei, de 5 of 10 km.

