
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 5                                                         

d.d. 05-11-2019 
Belangrijke data 

Dinsdag 5 november 2019 Nieuwsbrief 5 

Dinsdag 5 november 2019 Schoolsportontbijt gr. 4-5 

Dinsdag 5 november 2019 
Informatieavond voortgezet onderwijs groep 8, 
aanvang 19.30 uur 

Woensdag 6 november 2019 Nationale onderwijsstaking, de school is dicht 

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

Donderdag 7 november 2019 Groep 8 techniekles Fioretti Hillegom 

Maandag 11 november 2019 Inloopochtend 8.30 – 9.00 uur 

Maandag 11 november 2019 St. Maarten 

Dinsdag 12 november 2019 Groep 7 en 8 techniek-workshop in Hoofddorp 

Zaterdag 16 november 2019 Aankomst Sinterklaas 

Maandag 18 november 2019 Sint knutselavond 

Dinsdag 19 november 2019 Nieuwsbrief 6 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                                     

Afgelopen dagen is het erg onrustig geweest in onderwijsland met betrekking tot de staking van 

woensdag 6 november a.s. Er is veel gebeurd, gezegd en geschreven. De vakbonden LIA, AOB en 

CNV ondersteunen de staking. De bereidheid in het team op Daltonschool Hillegom om te gaan 

staken is daarbij ook erg groot. Nog steeds is niet goed duidelijk hoe gelden worden ingezet en hoe 

we de structurele zorgen binnen de onderwijssector dan ook structureel gaan oplossen. Hierdoor 

blijven we dan ook bij het besluit dat we woensdag 6 november gaan staken en Daltonschool 

Hillegom deze dag gesloten zal zijn.  

 

In-/uitstroom                                                                                                                                                                  

In de komende periode mogen wij weer een aantal nieuwe kleuters verwelkomen. Bij juf Savannah in 

1/2A is dat Selin Ali, het zusje van Tervin en bij juf Laura en juf Silène in 1/2B zijn dat Milano van 



Geldorp, het broertje van Robinho, en Jannette Essalhi, het zusje van Amira. We wensen ze allemaal 

een goede tijd toe op Daltonschool Hillegom! 

 

Nationaal Schoolontbijt en Schoolsportontbijt 

Daltonschool Hillegom doet ook dit schooljaar weer mee aan de week van het Nationaal 

Schoolontbijt. Op dinsdag 5 november kunnen de ouders van alle kinderen uit de groepen 4 en 5 hun 

zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt naar De Vosse sturen. Zij worden daar uiterlijk 8.30 uur 

in sportkleding verwacht voor een gezonde en sportieve ochtend. Na een gezond en gezellig ontbijt 

zullen de kinderen de hele ochtend worden vermaakt met sportieve activiteiten. Om 12.00 uur neemt 

de leerkracht de kinderen mee terug naar school en volgt het gewone lesprogramma. De kinderen 

nemen deze dag dus gewoon eten en drinken mee voor de overblijf. Ook het tussendoortje mag 

worden meegegeven.  

 

Op donderdag 7 november kunnen de kinderen van de groepen 1/2A, 1/2B, 3 en 6 t/m 8 zonder 

ontbijt naar school komen. Deze ochtend starten ook zij met een gezellig en gezond ontbijtje voordat 

het lesprogramma van start gaat. Ook deze kinderen nemen gewoon een tussendoortje en eten en 

drinken voor de overblijf mee.  

 

We leren de kinderen deze week hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je 's ochtends het beste 

kunt eten. De rest van het jaar ontbijten de kinderen natuurlijk thuis. Wij hopen dat u als ouders / 

verzorgers wilt helpen dat zo gezond mogelijk te maken. Veel ontbijtplezier! 

 

 

Inloopochtend                                                                             

Maandag 11 november is er van 8.30 - 9.00 uur 

inloopochtend. U kunt dan in de groep(en) van uw 

kind(eren) meekijken en/of meedoen met de les. Vanaf 

9.00 uur staat er een kopje koffie/thee klaar in de keuken 

en is Joyce Romijn daarbij aanwezig.  

 

 

Groep 7 en 8                                                                                                                                                                 

Op dinsdag 12 november mogen de groepen 7 en 8 een bezoek brengen aan het Nova College in 

Hoofddorp. Zij hebben de afgelopen jaren samen met het Hoofdvaart College, het Herbert Vissers 

College en het Fioretti College het Promotie Event Techniek georganiseerd.  

 



Alle basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 uit deze regio zijn uitgenodigd hier aan deel te 

nemen. Ook wij hebben onze school hiervoor ingeschreven. De leerlingen ervaren in aantrekkelijke 

workshops de 7 werelden van techniek.  

 

Onze klassen zijn om 13.00 uur hiervoor uitgenodigd. Deze workshops duren tot 15.00 uur. We 

worden om 12.30 uur met een bus opgehaald en zullen om 15.00 uur weer terug naar school worden 

gebracht met de bus. U begrijpt dat uw kind dus later thuis zal zijn. Dit zal ongeveer om 15.30 uur zijn. 

 

De leerlingen die normaal niet overblijven, lunchen deze dag ook op school. 

 

Cathérine Braggaar en Nicole Weijer 

 

 

Actie Voedselbank 

Deze week staan er in de school kratten voor de Voedselbank. Het is de bedoeling dat de kinderen 

hiervoor iets meenemen vanuit huis om te doneren. Te denken valt aan: 

● Rijst 

● macaroni en/of andere pasta’s 

● pastasaus 

● soep in blik of pak 

● groente- en visconserven 

● knakworstjes 

● suiker 

● thee/koffie 

● zonnebloem- of olijfolie 

● voedzaam eten 

● broodbeleg 

● koek en/of snoep 

● pakken sap 

● verzorgingsproducten als tandpasta, shampoo en wasmiddelen 

● lekkers voor in de decembermaand, zoals pepernoten, speculaas 

● Wees voorzichtig met glas! 

● Alles in een gesloten verpakking! 

● (dus geen geopende pakken) 

● Let wel op de datum! 

Op  dinsdag 12 november worden de kratten weer opgehaald door de Voedselbank.  

 



                                

         Uitnodiging 
Webinar 

 

 

 

Pubers en emoties: voor jou én je 
puber 
dinsdag 12 november 2019  
van 19.30 - 20.30 uur  
Voor ouders én pubers tussen 10 en 16 jaar 

 

 

Als ouder van een puber herken je het 

misschien wel: 

 heftige en wisselende emoties bij je 

opgroeiende kind. Alsof je elkaar ineens niet 

meer begrijpt en kunt aanvoelen. 

En zo is het ook. Je puber gaat door een 

rollercoaster van veranderingen en 

uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig en   

emotioneel. Niet alleen jij, maar ook je kind 

begrijpt af en toe niets van zichzelf.  

 

Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers vandaan? Hoe kun je hier als puber 

en als ouder mee omgaan? Hoe maak je samen afspraken rondom emoties zodat het 

behapbaar en gezellig blijft in huis? 

In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én je puber uitleg en 

tips over het omgaan met emoties in de puberteit. 

 

Aanmelden: 
Heb jij een (aanstaande) puber thuis en wil je je puber beter begrijpen? Meld jullie snel aan via 

www.cjgcursus.nl of via deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!  

Red je het niet om op 12 november dit webinar te volgen, dan kun je deze nog een maand lang 

terugkijken via de website. 

 

 

 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/cursussen/cjg-webinar-voor-jou-233n-je-puber-pubers-en-emoties/-1/3198/563578


SINTERKLAAS - VOORSTELLING!! 

Jeugdtheatergroep Tïkkie komt al vele jaren op rij op de zondag na de intocht van Sinterklaas naar 

Hillegom om haar Sinterklaasvoorstelling te spelen. Een heel goede start van de Sinterklaaastijd! 

Kom kijken en zing mee!    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: € 6,00   

1,5 uur aanvangstijd 14:30 

Locatie: Kulturele Raad Prinses Irenelaan 16 Hillegom 

 
 
Voor meer informatie zie ook www.scbh.nl 

 

 

 

 

http://www.scbh.nl/
http://www.scbh.nl/


 

 
 
 
 

            Lisse, november 2019 
       

 
Geachte directie en/of (muziek) docent, 
 
Op vrijdag 29 november organiseert de jongeren afdelingen van het Symfonieorkest 
Bloembollenstreek (het JUSO) een Pepernoteninstuif van 16.30 tot 18.00 uur. Het doel 
van deze instuif is kinderen die een muziekinstrument spelen te laten zien en ervaren 
hoe leuk het is om samen muziek te maken.  
  
Met deze brief willen we u vragen de bijgaande informatieflyer op te nemen in uw 
nieuwsbrief en te verspreiden onder uw leerlingen en hun ouders. 
 
Mogelijk wordt er binnenkort een poster/flyer over deze activiteiten bij u afgegeven 
door een van onze leden en/of uw leerling. Wij zouden het erg waarderen als u deze op 
een zichtbare plek op zou willen hangen. 
  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Monique Haak en Jolanda de Poorter 
Coördinatoren JUSO 
  
  
E-mail: juso@symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 
Website: www.symfonieorkest-bloembollenstreek.nl 

 


