
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 19 
                                                         d.d. 18-06-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 18 juni 2019 Nieuwsbrief 19 

Donderdag 27 juni 2019 8.30 - 9.00 uur inloopochtend 

24 t/m 28 juni 2019 Facultatieve gesprekken 

2 juli 2019 Nieuwsbrief 20 

10 juli 2019 Juffen- en meestersdag 

12 juli 2019 
Sponsorloop Brede School Hillegom (info volgt  
z.s.m.) 

12 juli 2019 
17.00 - 19.00 uur zomerfeest Brede School 

Hillegom 

16 juli 2019 Afscheidsavond groep 8 

17 juli 2019 12.00 uur uitzwaaien groep 8 

17 juli 2019 Schoonmaakmiddag groep 1 t/m 8 

18 juli 2019 Wenmoment nieuwe jaar 

19 juli 2019 
11.50 uur Aftelmoment 

12.00 uur alle leerlingen vrij  

20 juli 2019 Zomervakantie t/m 1 september 2019 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                             

Langzaam naderen we het einde van het schooljaar 2018-2019. Een mooie periode, maar ook een 

drukke periode voor een school. Het formatieplaatje voor komend jaar is bijna rond. U zult hier zo 

spoedig mogelijk bericht over krijgen van ons.                                                                                          

Afgelopen week heeft groep 8 genoten van een erg leuk kamp in Ter Aar. Ze hebben veel leuke 

activiteiten gedaan, waarbij de bonte avond hilarisch was. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer 

lezen over het kamp.                                                                                                                                                   

Helaas hebben we afgelopen week een groep twee ochtenden thuis moeten laten blijven, wegens het 

niet kunnen vervangen van een zieke leerkracht. Wij mogen ons als school gelukkig prijzen dat we dit 



nog maar zeer zelden hebben moeten doen, omdat we het laagste ziekteverzuim van onze hele 

stichting in de Duin- en Bollenstreek hebben. Wel geeft het aan dat het vinden van vervangers steeds 

moeilijker wordt en ons heel veel zorgen baart. Een klas thuis laten blijven is voor ons echt het 

allerlaatste wat we doen en is dan ook echt een noodsprong. Mocht u iemand kennen die lesbevoegd 

is en graag zou willen invallen (zo nu en dan) bij ons op school, wilt u ons dit dan laten weten?                                                                                                                                                        

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                     

Vorige week zijn weer twee nieuwe kleuters gestart in groep 1/2A bij juf Savannah. Het zijn Nellie 

Elsayed en Ilija Kvinikadze. We wensen ze beiden een fijne tijd op Daltonschool Hillegom!                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    

                                                                                                                                                                      

Rijksmuseum voor Oudheden.                                                                                                                                  

Vrijdag 14 juni is groep 4 naar het Rijksmuseum voor Oudheden in 

Leiden geweest. Op hun speurtocht door de Egyptische Oudheid zagen 

de kinderen voorwerpen die de Egyptenaren vroeger gebruikten. Ze 

leerden wat een mummie is en dat ook dieren mummies kunnen zijn. Wat 

een piramide is, het hiërogliefenschrift en de papyrusrol. 

Het was een hele gezellige en leerzame ochtend! 

Alle ouders die hielpen: Heel hartelijk bedankt! 

Juf Erny 

 

 

Het schoolkamp van groep 8 

Woensdag 12 juni was het dan eindelijk zover. We gingen op de fiets naar Ter Aar. Eerst nog even 

verzamelen in de klas om nog wat kleine dingen te bespreken met elkaar. Daarna gingen we naar 

beneden om onze fietsen te pakken. Er waren een paar ouders die zich hadden opgegeven om de 

spullen naar de locatie te vervoeren. Daar waren we natuurlijk heel blij mee! Toen was het tijd om te 

vertrekken. Alle kinderen uit de andere klassen, de leerkrachten en natuurlijk de ouders van groep 8 

stonden bij het hek om ons uit te zwaaien. 

 

Na de eerste 3 kilometer moesten we al stoppen. Abdirahman 

had een lekke band. Gelukkig hadden we een handige ouder 

mee, die deze band snel geplakt had. We konden weer 

doorfietsen. Halverwege hebben we nog even gepauzeerd. Om 

11.00 uur kwamen we op de bestemming aan. Gelukkig net op 

tijd, want het begon direct te regenen. Dat was wel jammer. De 

kinderen mochten een bed uitzoeken en de locatie verkennen. 



Doordat het regende kon het middagprogramma niet doorgaan. We hebben ons binnen moeten 

vermaken. We hebben spelletjes gedaan, nagels gelakt, haren ingevlochten en er waren kinderen die 

zich niets aantrokken van de regen. Zij renden in hun bikini/zwembroek naar buiten om lekker door de 

plassen heen te rollen. Heerlijk...vooral toen ze weer binnen kwamen…. 

Aan het einde van de middag hebben we met elkaar 

pannenkoeken gebakken. Daarna mocht er weer vrij 

gespeeld worden. In de avond hebben we het 

zweeds loopspel gedaan. Later in de avond hebben 

we het kampvuur aangestoken en heerlijke 

marshmallows gegeten. Toen was het tijd om naar 

bed te gaan. Eerst nog even keten (hoort erbij) en 

toen was het tijd om te gaan slapen. 

 

 

De volgende ochtend moesten ze zich weer klaarmaken 

voor een nieuwe dag. Eerst ontbijten en een lunch 

klaarmaken. Daarna op de fiets naar Alphen aan den Rijn 

om te gaan waterskiën. Wat was dat ontzettend leuk om te 

doen. Sommige kinderen vonden dit eerst heel spannend, 

maar nadat ze dit een paar keer gedaan hadden, vonden 

ze het geweldig! Sommige werden er steeds beter in! Na 

twee uur waren ze helemaal uitgeteld. De wetsuits werden 

weer uitgetrokken en we gingen met elkaar lunchen.        

Na de lunch gingen we discobowlen. Ook dit was erg 

gezellig. Na het bowlen regende het en hebben we binnen 

nog even een ijsje gegeten. Uiteindelijk was het droog en 

zijn we weer naar de locatie gefietst. Daar nog even lekker 

gespeeld en alles klaargemaakt voor de barbecue. Een 

aantal leerkrachten kwamen bij ons langs om met ons mee te barbecueën. Dit was heel erg gezellig. 

Na de barbecue hebben we een spel gedaan. De leerkrachten tegen de kinderen. Uiteraard hebben 

de kinderen gewonnen. Toen de leerkrachten naar huis waren, hebben we een bonte avond gedaan. 

Alle kinderen deden een act. Ze hadden goed hun best gedaan!  

Daarna gingen ze weer lekker naar bed. Nou ja...dat was de bedoeling dan. Het duurde wel even 

voordat ze sliepen! 

 

De volgende ochtend hadden de kinderen niet zoveel zin om hun bed uit te komen. Ze waren 

allemaal erg moe. Ze moesten zich klaarmaken voor de laatste dag. Ook de spullen moesten weer 

ingepakt worden en klaargezet worden op de gang. De ouders die de spullen weer terug naar 

Hillegom zouden brengen, zouden op tijd komen. Vervolgens nog even ontbijten en de lunch 

klaarmaken. Helaas begon het op dat moment ook weer te regenen. Jammer, maar we moesten toch 



echt vertrekken om naar Nieuw Vennep te fietsen. Dus de poncho’s werden door iedereen 

aangedaan. Gelukkig werd het halverwege droog en begon zelfs de zon te schijnen. De kinderen 

waren erg moe toen we bij Jump XL aankwamen. Maar eenmaal bezig, ging het wel. Na het jumpen 

hebben we nog even met elkaar geluncht, om vervolgens weer terug te rijden naar Hillegom. Alle 

ouders stonden er om hun kind weer te verwelkomen. Het was een zeer geslaagd kamp! We hebben 

erg genoten!  

 

 

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, Velsen-
Noord) 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  
                                                                                                                                                                   


