
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 3 
                                                         d.d. 1-10-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 1 oktober 2019 Nieuwsbrief 3 

Woensdag 2 oktober 2019 Start Kinderboekenweek 

Zaterdag 5 oktober 2019 Dag van de Leraar 

Maandag 7 oktober 2019 Groep 4 bezoekt bibliotheek “Boekenfabriek” 

Donderdag 10 oktober 2019 Afsluiting kinderboekenweek met boekenmarkt 

Maandag 14 oktober 2019 JGT-spreekuur op school 14.00 uur 

Dinsdag 15 oktober 2019 Nieuwsbrief 4 

Woensdag 16 oktober 2019 Jaarvergadering OR/MR 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019 Herfstvakantie 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                                                                                                                                                                          

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Morgen 2 oktober start de jaarlijkse 

kinderboekenweek. Deze staat dit jaar in het teken “reis mee”. We zullen de kinderboekenweek met 

alle kinderen van de Brede School gezamenlijk openen in de aula. Op donderdag 10 oktober zullen 

we de kinderboekenweek afsluiten met een gezellige boekenmarkt, waar uw kind (samen met u) 

zijn/haar eigen boeken mag verkopen. Verdere informatie hierover volgt.  

Op woensdag 16 oktober vindt de jaarlijkse thema-avond/jaarvergadering plaats waarvoor u allen 

bent uitgenodigd. Hierbij komt een gastspreker. Verdere informatie is te vinden in deze nieuwsbrief.  

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                 

Na een proefperiode van drie weken hebben wij Haeley en Jayden Boogaard in kunnen schrijven. Ze 

zitten resp. in groep 4 en 3. We wensen ze een goede tijd toe op de Daltonschool. 

Djow Schwarz uit groep 7 is verhuisd naar Lisse, hij zit nu op de Tweemaster, we wensen hem daar 

een fijne tijd toe! 

 

 



Sportdag                                                                                                                                                        

Ondanks de slechte weersvoorspelling hebben wij het programma grotendeels droog af kunnen 

werken op dinsdagochtend 24 september. Alleen tijdens het laatste onderdeel moest er geschuild 

worden op de accommodatie van SV Hillegom. Al met al een geslaagde ochtend! 

 

Groep 4                                                                                                                                                                 

Bezoekt vrijdag 4 oktober de dierenarts. En maandag 7 oktober de bibliotheek. Wilt u uw kind op deze 

het bibliotheekpasje meegeven?  

                                                                                                                                                                  

TSO 

Voor de tussenschoolse opvang (overblijf) voor groep 5 heeft zich 

inmiddels iemand aangemeld die 3 dagen helpt overblijven in groep 

5. Geweldig fijn! Nog wel zijn wij op zoek naar overblijfkrachten die 

incidenteel kunnen helpen (op oproepbasis). U zult hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding ontvangen.  

 

Heeft u interesse hierin, dan kunt u contact opnemen met 

marga.esselman@daltonschoolhillegom.nl en/of 

directie@daltonschoolhillegom.nl.                                                                                                                                                           

 

 

Vanuit de MR                                                                                                                                             

Donderdag 19 september j.l. vond onze eerste vergadering plaats. Dit jaar in een vernieuwde 

samenstelling, te weten namens de leerkrachten juf Nicole (groep 8) en juf Catherine (groep 7) en de 

oudergeleding bestaat uit Ruud van Schaik (vader van Niels uit groep 5 en Teun uit groep 1) en 

Martine van den Berg (moeder van Julie uit groep 2). 

We hebben vergaderd over ons jaarverslag, Dalton, PBS, de lopende schoolzaken etc. Ook is de 

thema avond aan de orde geweest die zal plaatshebben na onze jaarvergadering van woensdag 16 

oktober a.s. (uitgebreide informatie hierna in deze nieuwsbrief). Weet dat vergaderingen van de 

Medezeggenschapsraad altijd openbaar zijn, dus u bent welkom als u een keer wil aanschuiven of 

gewoon een kijkje wil nemen. 

 

Vergaderdata MR 2019-2020: 

woensdag 16 oktober jaarvergadering   woensdag 18 maart 

maandag 4 november     donderdag 14 mei 

woensdag 11 december     maandag 15 juni 

dinsdag 28 januari 
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Aankondiging ouderavond: woensdag 16 oktober 19:30 uur                                                                            

De OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad) nodigen u uit voor een interessante thema-

avond: Zelfvertrouwen bij kinderen - Hoe om te gaan met pesten. Hiervoor hebben we een 

gastspreker van het CJG (Centrum voor jeugd en gezin) uitgenodigd. 

  

Je kind gelukkig laten opgroeien, normen en waarden meegeven, respect en zelfvertrouwen om de 

wereld in te gaan. Dat wil elke ouder toch! Dit kan een enorme uitdaging zijn, hoe doen we dit?! 

Tijdens de ouderavond hebben we het over hoe belangrijk zelfvertrouwen is voor de ontwikkeling van 

kinderen en welke bouwstenen daarin in belangrijk zijn. Er komen tips aan bod hoe je het beter om 

kan gaan met pesten. 

Deze avond kan u -als opvoeders in de praktijk- informatie en tips bieden die u thuis kunt gebruiken. 

Of  misschien wordt u vooral bevestigd in dingen die u al doet en die u zelf ook belangrijk vindt voor 

de opvoeding. 

Ook wordt u deze avond jaarlijks bijgepraat over de zaken die de OR en MR het afgelopen jaar 

hebben gedaan; en wat de plannen zijn voor komend schooljaar. Deze thema-avond is voor alle 

ouders van Daltonschool Hillegom. 

  

Jaarverslag MR 2018-2019 

Op de website van de school is het jaarverslag van de MR te vinden, onder het kopje Ouders/Nieuws. 

Hierin staat beschreven wat er het afgelopen schooljaar allemaal gedaan en bereikt is. Ook wordt er 

alvast een vooruitblik gegeven op het nieuwe schooljaar. Als u na het lezen vragen hebt over 

onderwerpen uit het verslag, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR, of uw 

vraag stellen op de ouderavond op woensdag 16 oktober 2019. 

 

BOOMWHAKALAA!! 

Deze voorstelling vol sketches en 

Caribische liedjes biedt een vrolijk 

spektakel voor jong en oud, met 

trommels en ritme van over de hele 

wereld en het speciaal voor deze 

voorstelling gemaakte 

Boominstrument, ook wel 

Boomophone genoemd. Voor je het 

weet heb je zelf een boomwhacker in 

de hand en doe je mee met de 

muzikanten van BOOMWHAKALAA!! 

 

Uitvoerend artiesten : Roel Calister, Djem van Dijk & Danny Rombout. 

 



Kaarten zijn op drie manieren te verkrijgen: 

1. Via de site www.SCBH.nl 

2. Bij Frank Evers tabakshop, Mariastraat 2 (pinbetaling niet mogelijk) 

3. Vlak voor de voorstelling aan de zaal. (pinbetaling niet mogelijk) 

 

Prijs: € 6,50   

1,5 uur aanvangstijd 14:30 

Locatie: Kulturele Raad Prinses Irenelaan 16 Hillegom 

 

Voor meer informatie zie ook www.scbh.nl 

 

 

 

 

Schoolgidsartikel Jeugdgezondheidszorg 2019-2020 

  

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen 

specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. 

  

De basisschool en het CJG 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam maken onderdeel uit van het CJG. De 

medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Zij kunnen 

bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school. 

  

Jeugdgezondheidszorg 

De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed 

kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over 

bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van 

pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. 

Als uw kind vijf jaar is onderzoekt een logopedist van de JGZ, met uw toestemming, op school de 

spraak- en taalontwikkeling van uw kind. 

  

Jeugd- en Gezinsteam, als extra ondersteuning nodig is 

Jeugd- en gezinswerkers van het JGT houden op school of in het CJG een spreekuur waar u terecht 

kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra ondersteuning 

thuis bieden. Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als 

uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen 

staat voorop. 

http://www.scbh.nl/
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Cursus of ouderavond 

Opvoeden is een ware kunst. Of je nu peuters hebt rondlopen die tegen alles ‘nee’ zeggen. Een 

tienjarige dochter die je graag wat zelfbewuster wil maken. Een vijftienjarige zoon die heftig aan het 

puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies 

gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een groot aanbod aan 

opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse onderwerpen om u te ondersteunen 

bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils. 

Ook de kinderen of jongeren zelf kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk aan een 

weerbaarheidstraining of een oppascursus. Voor het volledig cursusaanbod van het CJG kijk op 

www.cjgcursus.nl. 

  

Het CJG organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een thema dat leeft. Samen met 

u en de school bekijken we waar behoefte aan is. 

  

Pubergezond.nl 

Voor kinderen van groep 7 heeft het CJG een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale 

media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact 

met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.  

  

Online Centrum voor Jeugd en Gezin 

Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u 

aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. 

Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze 

Facebookpagina. 

  

Contact 

Wilt u contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt 

ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website. 

  

Meer informatie 

www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen 

www.pubergezond.nl – info voor kinderen 
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          ATLETIEKVERENIGING   De Spartaan 
   

 

 

 

 

Crossen door de bossen op zondag 13 oktober 2019 

 

Zondag 13 oktober 2019 organiseert atletiekvereniging 'De Spartaan' in het Keukenhofbos te Lisse 

de jaarlijkse hardloopwedstrijd 'Crossen door de bossen' voor scholieren. 
Deze wedstrijd is speciaal voor leerlingen, docenten en ouders van het basis- en middelbaar 

onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Voor het basisonderwijs gaat het om kinderen vanaf groep 

3. Wij kijken uit naar deze sportieve happening en verwachten weer veel deelnemers aan de start. 

 

In het Keukenhofbos is een uitdagend rondje van 1000 meter uitgezet, dat afhankelijk van leeftijd, 

één of meerdere keren wordt gelopen. Leerlingen lopen op individuele basis per klas. Jongens en 

meisjes vormen iedere een eigen categorie. Zie het voorlopig programma hieronder. Afhankelijk 

van het aantal aanmeldingen zal op een later tijdstip een definitieve indeling van groepen en 

starttijden bekend worden gemaakt op de website. Let daar goed op! 
 

De ouder/docentenloop is dit jaar weer halverwege het programma gepland. We starten dit jaar 

weer met het voortgezet onderwijs en na ouders en docenten volgen de basisschool kinderen. 
Voor iedereen aan de finish is een speciale herinnering. Na elke loop is er een korte prijsuitreiking 

voor de beste 3 jongens/meisjes. Dit geldt ook voor de beste 3 vrouwen en mannen in de 

ouder/docentenloop. 

 

Voorlopig programma: 

Vanaf 11.00 uur 

 

VO 1 + VO 2 + VO 3 en ouders/docenten: 3000 meter 

Groep 3, 4, 5 en 6: 1000 meter 

Groep 7 en 8: 2000 meter 

 

Wij vragen uw medewerking om de bijgesloten poster(s) zichtbaar op te hangen op school en de 

leerlingen te enthousiasmeren. 
Voor voorinschrijving en informatie zie onze site: www.crossendoordebossen.nl  Bij inschrijving 

graag de naam, leerling/ouder/docent, de klas en het geslacht vermelden. De voorinschrijving sluit 

op vrijdag 11 oktober. Startnummers kunnen op de wedstrijddag worden opgehaald in de kantine 

van de Spartaan (Spekkelaan 8, Lisse). Zorg dat u uiterlijk een half uur voor de start van de loop 

aanwezig bent. Het is vanaf de kantine nog een stukje lopen naar de start in het bos.  
De inschrijfkosten bedragen € 3,50 bij voorinschrijving en € 5,00 bij na inschrijving. Betaling 

uitsluitend contant bij het afhalen van de startnummers. 

 

Wij hopen u en jullie allemaal te zien op 13 oktober in het keukenhofbos. 
 

Met sportieve groet, 

 

namens de organisatie 
 

Raymond Steenvoorden 
Mieke Aanen 
AV de Spartaan, Lisse 

Postbus 196 
2160 AD Lisse 

Opgericht 4 oktober 1961 
Aangesloten bij K.N.A.U. en N.K.S. 
Koninklijk goedgekeurd op 23 november 1972 
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