
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 17 
                                                         d.d. 21-05-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 21 mei 2019 Nieuwsbrief 17 

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei 2019 Avond-4-daagse 

Woensdag 22 mei 2019 Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 23 mei 2019 Theatermiddag gr. 3 en 4 

Vrijdag 24 mei 2019 
Groepen 6-7-8 bezoeken voorstelling in de 
Kulturele Raad 

Woensdag 29 mei 2019 Groep 7 vuilprikken met De Meerlanden 

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 31 mei 2019 Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 4 juni 2019 Nieuwsbrief 18 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                                                                

We zijn met elkaar alweer de laatste periode van het schooljaar 2018-2019 ingegaan. Een periode 

waarin veel gebeurt op school en waarin hopelijk de zon zich steeds wat vaker en warmer laat zien. 

Deze week is de avond-4-daagse waarin veel kinderen van onze school meelopen. Leuk om alle gele 

t-shirts weer door Hillegom te zien lopen! Woensdag zal groep 7 het praktisch verkeersexamen doen 

in Hillegom. Donderdagmiddag is de theatermiddag waar groep 3 en 4 hun optreden doen. Groep 8 is 

momenteel al druk bezig met het instuderen van de afscheidsmusical die zij op 16 juli zullen 

opvoeren. Volgende week hebben we een korte schoolweek i.v.m. hemelvaart. De school is dan dicht 

op donderdag en vrijdag. Ook is dit de periode van de Ramadan. Een aantal kinderen op school doet 

hier al (een beetje) aan mee. Knap hoor! Denkt u eraan om verlof aan te vragen als u uw kind wilt 

thuis houden tijdens het suikerfeest?  

 

 

 

 

 



 

Personeel                                                                                                                                                                                              

In de meivakantie is de baby van juf Silène geboren, het is een meisje, ze 

heet Dana. We feliciteren juf Silène, maar natuurlijk ook haar man Piet en 

zoon Youp van harte met hun dochter en zusje!                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Schoolreisje                                                                                                        

De kinderen van groep 1 t/m 7 hebben een geweldig 

schoolreisje gehad in Plaswijckpark in Rotterdam!! Ze hebben 

zich die dag helemaal uitgeleefd en hadden weinig zin om weer 

naar huis te gaan. In onze bus was het ook opvallend stil op de 

terugweg.. 

                                                                                                                    

Bijna iedereen is op de Spookzolder en bij de dieren geweest. Ook de Kangaroetsjjj, de waterfietsen, 

het zwembad, de speeltuin en de Verkeerstuin vonden gretig aftrek.  

Tussen de middag kregen ze een patatje, een paar snackjes en een pakje drinken van de Ouderraad. 

Voordat ze de bus ingingen kregen alle kinderen nog een heerlijk ijsje en een vrijkaartje voor 

Plaswijckpark. 

Alle kinderen, ouders, meester en juffen kwamen moe en voldaan weer op school aan.  

Nogmaals bedankt Ouderraad en begeleiders!! Het was een heerlijke dag! 

 

Erny van Dalen (namens de schoolreiscommissie).  

 
 
 



 

 

 

 

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                  

In de kleuterklassen zijn twee nieuwe leerlingen begonnen, bij juf Laura en juf Masja in 1/2B is dat 

Olivia Barnachon en bij juf Savannah in 1/2A Jason Stigter. We wensen Olivia en Jason een 

plezierige tijd toe op Daltonschool Hillegom! 

Isabelle Booms uit groep 4 is na de meivakantie naar de Ark in Heemstede gegaan, we wensen haar 

daar een fijne tijd toe! 

 

 

 

 

 

Dodenherdenking                                                                                                                                                

Op 4 mei was de dodenherdenking bij het Molenduintje (park tegenover de Rabobank). Deze was 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. Tijdens de herdenking hebben er leerlingen uit groep 7 in de Maartenskerk 

gedichten (zogenaamde elfjes) voorgedragen aan een groot publiek. Heel indrukwekkend en goed 

gedaan! Na deze herdenking in de Maartenskerk hebben de kinderen van onze school bloemen 

mogen leggen bij het herdenkingsmonument samen met burgemeester en wethouders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 


