
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 4 
                                                         d.d. 15-10-2019 

Belangrijke data 

Dinsdag 15 oktober 2019 Nieuwsbrief 4 

Woensdag 16 oktober 2019 Ouderavond OR/MR, aanvang 19.30u. 

21 t/m 25 oktober 2019 Herfstvakantie 

28 oktober t/m 1 november 2019 Oudergesprekken 

Donderdag 31 oktober 2019 Groep 8 techniekles Fio Hillegom 

Maandag 4 november 2018 MR-vergadering 20.00u. 

Dinsdag 5 november 2019 Informatieavond voortgezet onderwijs 

Dinsdag 5 november 2019 Nieuwsbrief 5 

Woensdag 6 november 2019 Nationaal voorleesontbijt gr. 1-2-3-6-7-8 

Woensdag 6 november 2019 Schoolsportontbijt gr. 4-5 

 

Beste ouders/verzorgers,  

We zijn inmiddels al 6 weken onderweg. Iedere dag werken we hard en met veel plezier met jullie 

kinderen. Achter de schermen werken we hard en ook met veel plezier aan de verdere ontwikkeling 

en verbetering van de school. Zo zijn we hard bezig om het Dalton te perfectioneren binnen de 

school. Aan het PBS (het verdienen van de muntjes) wordt hard gewerkt om dit samen met de 

kinderen in te slijpen en op ICT-vlak zijn we grote stappen aan het zetten. Daarnaast ben ik als 

directeur een nieuw schoolplan aan het schrijven waarin onder andere de ontwikkelpunten van de 

school voor de komende 5 jaar beschreven staan. Het schrijven van dit schoolplan vergt heel veel tijd. 

Na de herfstvakantie zal ik hiervoor op maandagen minder op school aanwezig zijn, om dit plan af te 

kunnen maken.  

Verlofaanvragen 

Ik krijg regelmatig verlofaanvragen op mijn bureau. De meeste daarvan zijn dik in orde en het verlof 

kan op grond van de bepalingen in de Leerplichtwet direct worden toegekend. Dat geldt echter niet 

voor alle aanvragen. In het algemeen probeer ik de Leerplichtwet strikt toe te passen. Op de eerste 

plaats, omdat de school een fikse boete krijgt wanneer bij controle blijkt dat wij verlof onterecht 



toekennen. Op de tweede plaats, omdat ik een gelijkheidsbeginsel wil toepassen. Wat voor het ene 

gezin geldt, moet ook voor het andere gezin gelden. Nu zijn er altijd situaties die een bijzondere 

afweging vragen, het zogenaamde grijze gebied. Bijzondere situaties vragen om een bijzondere 

afweging en zo hanteer ik die dan ook, met de Leerplichtwet in de hand en in mijn achterhoofd. Weet 

dus dat ik in het algemeen niet scheutig ben met het toekennen van bijzonder verlof. In dit kader valt 

me op dat ik nu een aantal verzoeken heb gekregen voor weekendjes weg die al geboekt waren. 

Realiseer je dat je me daarmee in een lastig parket brengt. Deze verzoeken zullen door mij worden 

afgewezen en verzuim op de aangevraagde dag zal door ons worden gezien als ongeoorloofd 

verzuim dat gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar. Overleg dus eerst even van tevoren over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden.  

Hartelijke groet, 

Joyce Romijn                                                                                                                                              
(Directeur) 

 

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. 

 

 

 



  

  

HVO NIEUWS                                                                    

 Beste ouders, verzorgers, 

 Vandaag het laatste stukje mbt de HVO lessen. 

Na de herfstvakantie zal ik nl stoppen als HVO docente en beginnen met mijn nieuwe baan als 

groepsleerkracht op een andere school. 

Ik heb met veel plezier de lessen gegeven en zal de school en de kinderen best een beetje gaan 

missen, maar kijk ook uit naar de volgende uitdaging. 

De directie zal u op de hoogte houden van mogelijke vervanging. 

De laatste weken hebben we o.a. gefilosofeerd over de vraag wanneer je nu slim bent (is dat als je 

snel klaar bent? Je geen fouten maakt? Een goed geheugen hebt? Je veel vragen stelt? Of ?) 

We hebben het rond dierendag gehad over welke functies/betekenissen dieren voor mensen 

kunnen hebben en daar met groep 7/8 een kwartet van gemaakt en gespeeld. 

Bij groep 4/5 las ik het verhaal ‘Een bijzondere dieren dag’ voor waarna we spraken over wat zij 

bijzondere dieren vonden en waarom en of er ook dieren bestaan die niks bijzonders hebben. 

Met de groepen 4/5 en 6 gooiden we een speciale bal over waarop vakjes met vragen erin 

zaten. Als je linker- of rechterduim bij een vakje zat mocht je de vraag voorlezen en bespraken 

we die met de groep. 

De vragen gingen over het thema van de Kinderboekenweek zoals: ‘wie of wat mis jij het meest 

op reis? en ‘Welk souvenir neem je mee of heb jij?’. Bij die laatste vraag bleek dat sommige 

outfits van kinderen vele souvenirs bevatten. Dat was een leuke constatering. 

Andere vragen waren bijvoorbeeld: ‘Hoe reis je het liefst?’, ‘Wat is het minst vervuilende voertuig’, 

‘Naar welk land zou je graag willen reizen?’ en ‘Zeg eens iets in een andere taal’. De groepen 6 

en 7/8 gaan we in de laatste les het spel De weerwolven van Wakkerdam spelen; een favoriet 

spel van veel kinderen met veel elementen die tot gespreksstof kunnen leiden. 

Met groep 4/5 speel ik in de laatste les het HVO spel; een groot rond kleurig bord waaraan 

gedraaid kan worden met kaartjes eromheen waar allerlei vragen op staan. 

Bij deze neem ik alvast afscheid van u en wens u en de kinderen alvast een hele fijne herfstvakantie 

en een fijn schooljaar toe! 

Hartelijke groet,                                                                                                                                                 

Petra Westra   

Docente Humanistisch Vormingsonderwijs 



Vervanging HVO-leerkracht                                                                                                                                           

Helaas gaat juf Petra ons verlaten als HVO-leerkracht. Vanuit het dienstencentrum GVO/HVO is het 

nog niet mogelijk een vervanger te regelen voor haar. Wanneer een leerkracht hiervoor beschikbaar 

is zullen we u dit uiteraard laten weten en zullen de lessen hervat worden. Tot die tijd zullen helaas de 

lessen HVO voor onze leerlingen niet doorgaan.  

 

Theatervoorstelling De Grote Sprong 

woensdagavond 30 oktober 2019, 19:15 – 20:45 uur 

Teylingen College Leeuwenhorst Noordwijkerhout 

 

Als je naar de middelbare school gaat, verandert er best 

wel wat. 

Je bent niet meer de oudste, nee,  je bent de jongste, en je 

moet nieuwe vrienden maken. Hoe blijf je jezelf als de 

veilige omgeving van de basisschool wegvalt en verandert 

in de middelbare school. Waarom willen ouders de hele 

tijd van alles weten? Waarom kunnen ze je niet gewoon 

een keer met rust laten? Waarom snappen ze niks? Hoe 

leg je je ouders uit wat erin je omgaat, wat de nieuwe 

regels zijn van jou en je vrienden en dat ze zich niet overal 

mee moeten bemoeien. En wat zeg je eigenlijk tegen je 

nieuwe vrienden als je een andere mening hebt of het 

ergens niet mee eens bent. 

 De grote sprong is een spoedcursus voor jongeren en ouders om om te gaan met veranderingen en 

ontwikkelingen die je tegenkomt als je naar de middelbare school gaat. Twee acteurs en tevens 

ervaren gespreksleiders van Theatergroep PlayBack schetsen in scherpzinnige en humoristische 

scènes wat er allemaal met je gebeurt als je naar de middelbare gaat. En wat de rol is van thuis - je 

familie je ouders, je broers en zussen en vrienden - en hoe zij jou kunnen ondersteunen. De grote 

sprong geeft moed en kracht de oversteek naar de brugklas te wagen en zonder kleerscheuren als 

jezelf aan de overkant terecht te komen. Tijdens De grote sprong word je uitgenodigd om mee te 

doen met de acteurs. 

De voorstelling duurt 1,5 uur en                                                                                                                       

alle leerlingen uit groep 7, 8 en de brugklas én hun ouders zijn welkom! 


