
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 1 
                                                         d.d. 03-09-2019 

Belangrijke data 

3 september 2019 Nieuwsbrief 1 

13 september 2019 Hillegomse feestdag alle leerlingen vrij 

17 september 2019 Informatie-avond (info volgt) 

17 september 2019 Nieuwsbrief 2 

19 september 2019 MR 

24 september 2019 sportdag bij SV Hillegom (info volgt) 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wat heerlijk om iedereen weer te zien na zo’n lange vakantie. Heel veel uitgeruste en blije 

kinderen. Ook hebben we aan de start alweer veel nieuwe kinderen in diverse groepen mogen 

verwelkomen op Daltonschool Hillegom.  

Alle leerkrachten hebben vorige week hard gewerkt om alles weer in orde te hebben voor het 

nieuwe schooljaar. Iedereen heeft weer zin om te beginnen!  

Op Daltonschool Hillegom hechten we veel waarde aan een open communicatie. Dat geldt voor 

hoe wij in gesprek zijn met de kinderen en met collega’s onderling, maar ook voor communicatie 

met u als ouder. Weet me te vinden als er iets is wat jullie zorg heeft, waar je een vraag over hebt 

of wanneer je juist ergens heel tevreden over bent. Aarzel niet en spreek met gerust aan!  

Wanneer u een vraag aan de leerkracht van uw kind heeft en het is een korte vraag, dan kan dat 

prima ‘s morgens bij de deur van de klas. Is het een langere vraag, dan maakt de leerkracht graag 

een afspraak met u. ‘s Morgens willen de leerkrachten er graag voor de kinderen zijn.  

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                               

Vlak voor en in de zomervakantie zijn weer een aantal kinderen 4 jaar geworden, zij mogen nu elke 

dag naar school. In groep 1/2A bij juf Savannah zijn dat: Sophie Zwaan, Imara van Soest en Ikran 

Abdullahi. In groep 1/2B bij juf Laura en juf Silene zijn dat: Nijs Noordzij, Jack Pranger, Malaak al 

Deghem, Luca Koning en Minka v.d. Plas.  



In groep 3 is Milou Noest gestart, zij ging al een tijdje naar school maar is pas naar Hillegom 

verhuisd. We wensen ze allemaal een fijne tijd op Daltonschool Hillegom! 

Aleksander Majchrzak uit groep 1/2A is verhuisd en is na de zomervakantie naar een andere 

basisschool gegaan, wij wensen hem daar een plezierige tijd toe! 

                                                                                                                                                               

Verkeersveiligheid rondom de school 

Iedere start van het nieuwe schooljaar is het ook met elkaar weer even wennen om met elkaar de 

verkeersveiligheid voor u en vooral de kinderen zo groot mogelijk te houden. Vandaar weer even 

de do’s en dont’s met betrekking tot het verkeersgedrag: 

● De parkeerplaats aan de stoep voor de school is een ‘zoen en zoef’ plek. Dit betekent dat u 

hier NIET mag parkeren. Alleen even kort uw kind uit de auto zetten en weer doorrijden. 

Let daarbij wel op fietsers. 

● Wanneer u uw auto wilt parkeren, doe dat in de parkeervakken bij de flat aan de overkant 

of in de straten rondom de school.  

● Het is verboden bij de bushalte te parkeren of stil te staan. 

● Oversteken over de zebrapaden. Hierbij geeft u het goede voorbeeld aan uw kind en zo 

leert u uw kind om op een veilige manier over te steken.  

● Wanneer u met de fiets komt, steek dan recht de weg over en wandel over de stoep met 

de fiets aan de hand.  

● Kinderen wandelen met de fiets op het schoolplein. 

Als Brede School willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen veilig op school kunnen komen en 

zullen mensen aanspreken wanneer wij zien dat er van 

de regels wordt afgeweken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Schaken is leuk!  

Op donderdag 12 september van 16.00 tot 17.00 uur begint er weer een nieuwe serie van 16 

schaaklessen in de Franciscusschool in Bennebroek. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn 

welkom, beginners en gevorderden. De lessen worden gegeven door een professionele 

schaaktrainer. De eigen bijdrage is 60 euro. Kinderen krijgen een eigen schaakboekje, toegang tot 

een schaakapp en sluiten af met een officieel examen. Voor meer details zie www.buurtschaak.nl “ 

 

http://www.buurtschaak.nl/


Hieronder treft u informatie en een inschrijfformulier aan voor een typecursus die in ons gebouw 

gegeven wordt. Deze cursus is bestemd voor leerlingen van de groepen 7 en 8. 

 

IED VAN LIEROP, TYPEN 

Van Tetsstraat 13, 2181 DA HILLEGOM 

Tel. 0252 520635 – 06 11261114 

e-mail: iedvanlierop@gmail.com 

 

 

 
September 2019. 

 
Beste jongens en meisjes / beste ouders, 

 
Een typecursus: ouderwets of juist niet? Eén ding is zeker: kunnen typen is onwijs handig! 

 
Daarom start ik net als vorige jaren weer met een cursus typen in het computerlokaal van de 

Johannesschool, De Fontein en De Brede School Hillegom (Dalton en Savio). 

 

Wat zijn de voordelen van een cursus typen: 

- Het scheelt simpelweg tijd. In de cursus leer je met 10 vingers te typen en eindig je na 

ongeveer 7 maanden met een snelheid van 175 aanslagen per minuut of (veel) meer; 

- Je leert je beter focussen op de inhoud van je werk, want als je niet telkens naar het 

toetsenbord hoeft te kijken houd je een hogere concentratie. 

- Het stimuleert jouw taalontwikkeling; 

- Typen verleer je nooit en je zult het in de toekomst altijd blijven gebruiken! 

 
Vanzelfsprekend bereik je alleen een goed resultaat als je thuis ook intensief oefent! Dus dat 

betekent wel: huiswerk! 

 

De lessen worden gegeven op: 

maandag in de Johannesschool, Mariastraat 30 15.10 tot 16.10 uur en 16.15 tot 17.15 uur; 

dinsdag in De Fontein, Willem de Rijkelaan 13 14.40 tot 15.40 uur en 15.45 tot 16.45 uur; 

donderdag in De Brede School Hillegom, Prinses Irenelaan 32 

voor de Daltonschool 14.40 tot 15.40 uur; 

voor de Savioschool 14.50 tot 15.50 uur. 

 
Het lesgeld bedraagt € 28,00 per maand per persoon bij één lesuur per week. Voor 

administratiekosten en lesmateriaal wordt aan het begin van de cursus € 25,-- in rekening 

gebracht. Aan het einde van de opleiding betaalt u voor het examen en behaald certificaat 

€ 17,50. Per 2 maanden wordt een rekening gestuurd. De eerste rekening wordt voor de 

herfstvakantie verstuurd of aan de leerling meegegeven. 
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Wil je meedoen dan verzoek ik je bijgaand formulier uiterlijk donderdag 12 september op 

school in te leveren, waarna je via school schriftelijk van mij en ook via e-mail bericht 

ontvangt in welke les je zit en wanneer jouw les begint. De cursus start vanaf donderdag 19 

september in de Brede School Hillegom, maandag 23 september in de Johannesschool en 

dinsdag 24 september in De Fontein. 

 
Met vriendelijke groet, 

Ied van Lierop 



PRIVACYVERKLARING 

 
In deze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met informatie – waaronder persoonlijke 

gegevens van u en uw kinderen – die wij verzamelen via het Inschrijfformulier of via e-mail. 

 

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u die vragen altijd sturen 

naar iedvanlierop@gmail.com. 

 
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig van het Inschrijfformulier. Een kopie 

van een niet ingevuld exemplaar is aan te vragen via email: iedvanlierop@gmail.com. 
 

Indien er bijzondere dan wel overige persoonsinformatie noodzakelijk is om de typecursus te 

kunnen voltooien, dan zal hiervoor minimaal dezelfde beveiliging worden toegepast als de 

standaard informatie. 

 
Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier wordt door de ouders/verzorgers 

toestemming verleend om de gegevens van het Inschrijfformulier te verwerken. 

 
Ied van Lierop Typen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 
 Het verzenden van informatie met betrekking tot de aanvang/start van de cursus en in 

welke les uw kind kan deelnemen; 

 Informatie verstrekken betreffende eventuele afwijkende tijden van de typeles; 

 Het versturen van de rekeningen; 

 Contact te kunnen leggen indien dit voor de voortgang van de cursus noodzakelijk 

wordt geacht; 

 Het afhandelen van uw betaling. 

 
Ied van Lierop Typen bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het 

doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw 

persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om 

geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen). 

 
Ied van Lierop Typen verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij u schriftelijk of per 

gepersonaliseerde e-mail, met vermelding van het doel, hiertoe toestemming verleent. 

 
Ied van Lierop Typen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om eventueel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
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IED VAN LIEROP, TYPEN 

Van Tetsstraat 13, 2181 DA HILLEGOM 

Tel. 0252 520635 – 06 11261114 

e-mail: iedvanlierop@gmail.com 

 

I N S C H R I J F F O R M U L I E R 

 
De ondergetekende, 

de heer/mevrouw ………………………………………………………………………………. 

adres …………………………………………………………………………………………… 

postcode/plaatsnaam …………………………………………………………………………… 

telefoon ……………………………………e-mail ..…………………………………………... 

wenst inschrijving voor de cursus typen 

voor zijn/haar zoon/dochter …………………………………………………………………… 

geboortejaar en –datum ……………………………………………………………………….. 

school ………………………………………………………………….  groep  ……………… is 

nog in het bezit van het boek van broer/zus ……………………………………….. ja / nee 

 

Wilt u, indien mogelijk, 2 tijden aankruisen. In de computerlokalen staan, over het 
algemeen, niet genoeg pc’s om alle leerlingen direct uit school te kunnen plaatsen. 

Indeling vindt daarom plaats op basis van beschikbaarheid. Mochten er veel 
aanmeldingen voor hetzelfde uur komen dan wordt zorgvuldig bekeken (afstand van 
school naar huis, sporttraining later op de dag, etc) wie er op welk uur wordt 
ingedeeld. 

 
0 maandagmiddag, Johannesschool, van 15.10 tot 16.10 uur 

0 maandagmiddag, Johannesschool, van 16.15 tot 17.15 uur 
\ 

0 dinsdagmiddag, De Fontein, van 14.40 tot 15.40 uur 

0 dinsdagmiddag, De Fontein, van 15.45 tot 16.45 uur 

0 donderdagmiddag, De Brede School Hillegom/ Daltonschool, van 14.40 tot 15.40 uur 

0 donderdagmiddag, De Brede School Hillegom/ Savioschool, van 14.50 tot 15.50 uur 

 

 
Datum …………………………………………………………………………………………... 

Handtekening …………………………………………………………………………………... 

Opmerkingen …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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