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Belangrijke data
Dinsdag 4 juni 2019

Nieuwsbrief 18

Maandag 10 juni 2019

2e Pinksterdag, leerlingen zijn vrij

Woensdag 12 t/m vrijdag 14 juni 2019

Kamp groep 8

Donderdag 13 juni 2019

Waterspeeldag in de Vosse groep 6 en 7

Zondag 16 juni 2019

Vaderdag

Maandag 17 juni 2019

Inloopspreekuur JGT 14-15 uur

Dinsdag 18 juni 2019

Nieuwsbrief 19

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt nieuwsbrief 18 alweer van dit schooljaar. De periode is
aangebroken dat groep 8 start met de eindfase van hun basisschooltijd. Ze
zijn al druk bezig met het oefenen van de eindmusical en volgende week
gaan zij drie dagen op kamp. Heel veel plezier groep 8!
Daarnaast worden in diverse groepen momenteel methode-onafhankelijke
toetsen afgenomen. De zogenaamde Cito’s. De uitslagen hiervan ontvangt
u tegelijkertijd met het rapport van uw kind(eren). In de komende weken zal
bekend worden hoe de formatie van komend schooljaar eruit zal zien. We kunnen ook komend jaar
wederom 8 groepen formeren. Dat wil zeggen: 2 kleutergroepen 1/2 en van alle andere groepen 1.
Alle scholen binnen ons bestuur OBO hebben extra gelden gekregen om meer mensen in te zetten op
de werkvloer. Wij kunnen hierdoor meer mensen individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen
laten ondersteunen door een aantal van onze eigen leerkrachten in het komende schooljaar. Hoe het
formatieplaatje er precies uit zal gaan zien hoort u van ons zodra alle puzzelstukjes hiervan compleet
zijn.
Wilt u eraan denken, wanneer er nog broertjes/zusjes zijn die nog niet staan ingeschreven, om hen
z.s.m. in te laten schrijven? Zo ook wanneer u buiten uw eigen gezin om kinderen weet die graag
naar Daltonschool Hillegom willen komen.

In-/uitstroom
Er zijn weer twee nieuwe kleuters gestart, het zijn Gillean Kortekaas en Emily van Ruiten. We wensen
hem en haar een fijne tijd toe in groep 1/2B bij juf Laura en juf Masja. Na de meivakantie is ook in
groep 6 is een nieuwe leerling gestart, Benjamin Hanlon, hij komt van de Johannesschool. Ook hem
wensen we een goede tijd toe op Daltonschool Hillegom!

Theateroptreden

Groep 3 heeft weer een mooie theatervoorstelling neer mogen zetten waarbij ze hun eigen
talenten mochten laten zien aan het publiek.
Een groepje las voor, ging breakdancen en
zingen op het podium.

UNICEF Kinderrechten Filmfestival
Dit jaar deed Daltonschool Hillegom voor
het eerst mee aan het Kinderrechten
Filmfestival. Groep 6 had zo’n leuk filmpje
gemaakt, dat zij naar de voorrondes in Den
Haag mochten. Daar hebben zij de
finaleticket gewonnen voor de grote finale
in Tuschinski in Amsterdam.
Meer dan 400 bovenbouwleerlingen zagen
woensdag 29 mei hun eigen film voor het
eerst op groot scherm in Pathé Buitenhof.
Met de hele klas maakten ze zelf een film voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. De zelf
bedachte en gemaakte films gingen over leven in vrede en vrijheid. Na de 8 verschillende films te
hebben bekeken, ging de jury, bestaande uit o.a. Klaasje van K-3 en de 13-jarige kinderminister
Mariam Yousfide, in beraad.
Bij terugkomst in de zaal maakten zij de top 3 bekend. Hier zat groep 6 van Daltonschool Hillegom
ook bij. De spanning was goed voelbaar in de zaal. Welke groep had de jury uiteindelijk gekozen? Na
een aantal spannende minuten kwam
het verlossende woord. Daltonschool
Hillegom kon de finaleticket in
ontvangst nemen!
De leerlingen van de Daltonschool
zijn super blij. Ze kijken dan ook erg
uit naar de grote finale op 28 juni in
Tuschinski in Amsterdam. De film kan
iedereen inmiddels bekijken op het
YouTube-kanaal van het filmfestival,
of via de link
https://youtu.be/3eR86JHajjE.
Het filmeducatieproject is inmiddels
uitgegroeid tot het grootste online filmfestival voor Nederlandse basisscholen.

Vuilprikken met de Meerlanden
Op woensdag 29 mei is groep 7 met een medewerker van de Meerlanden op pad geweest om
zwerfvuil te prikken in de omgeving van de school. Met deze actie, waarbij de leerlingen zich bewust
moeten worden van het weggooien van verpakkingen in afvalbakken, werd een geldbedrag verdiend.
Dit bedrag komt ten goede aan school. Na de zomervakantie komt de huidige groep 6 nog eens in
actie voor hetzelfde doel.

Op de foto de medewerker van De Meerlanden met een leerling.
Het skateboard is gemaakt van gerecycled materiaal, de klas heeft
deze kado gekregen.

Jeugdschaaktoernooi op zaterdag 6 juli 2019

Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar:
• Beginnende schakers: groep 3-4-5 en groep 6-7-8
• Clubschakers: D, E en pupillen

We spelen 7 rondes van 10 minuten per persoon per partij, van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Aanmelden vanaf 12.30 uur, prijsuitreiking 16.15 uur.

Het is in het prachtige TATA congrescentrum (Wenckebachstraat 1, VelsenNoord) en wordt georganiseerd door stichting Buurtschaak.

Gratis deelname, limonade en mooie prijzen: je bent van harte welkom!

Aanmelden en meer details op www.buurtschaak.nl

