
 
 
 
 

Nieuwsbrief 9 
d.d. 14-1-2020 

Belangrijke data 

Dinsdag 14 januari 2020 Nieuwsbrief 9 

Donderdag 16 januari 2020 Theateroptreden groep 1/2B 

Woensdag 22 t/m vrijdag 31 januari 2020 Nationale voorleesdagen 

Dinsdag 28 januari 2020 Nieuwsbrief 10 

Dinsdag 28 januari 2020 MR-vergadering 20.00 uur 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Officieel mag het niet meer, maar toch wil ik u voor 2020 de 

allerbeste wensen wensen.  

Het nieuwe kalenderjaar zijn we weer fijn gestart op 

Daltonschool Hillegom. Graag zou ik uw aandacht voor het parkeerbeleid willen. De plekken direct 

voor de school zijn enkel om uw kind af te zetten uit de auto en daarna meteen weer door te rijden. Zo 

is er meer overzicht over de weg voor de kinderen om veilig op school te komen. Wilt u er tevens op 

letten om uw auto echt in de parkeervakken te zetten die daarvoor bestemd zijn? Wij zien nog te vaak 

dat auto’s op de stoep worden geparkeerd. Dit brengt echt gevaarlijke situaties met zich mee. Fijn als 

we daar met elkaar aandacht aan willen geven.  

 

 

 

 

 

 
 



  

 



    Positief opvoeden voor gescheiden ouders (Triple P) 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lisse start op dinsdagavond 4 februari 2020 de 

cursus Positief opvoeden voor gescheiden ouders. 

Deze training is voor ouders die in een (v)echtscheiding zitten of die net achter zich hebben en 

die problemen ondervinden als gevolg van deze scheiding. 

Als gevolg van een scheiding kun je als ouder met allerlei problemen te maken krijgen. 

Bijvoorbeeld door conflicten met je ex-partner, doordat je lastig met de situatie om kan gaan of 

doordat er emotionele of gedragsproblemen bij je kind(eren) optreden. De Triple P training 

Positief opvoeden voor gescheiden ouders geeft je simpele, duidelijke handvatten over hoe 

om te gaan met de gevolgen van de scheiding. Tijdens de training leer je om te gaan met de 

veranderingen als gevolg van de scheiding: 

● hanteren van conflicten 
● omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties 
● mogelijke gevolgen voor de kinderen, 
● ontwikkelen van een eigen probleemoplossend   vermogen 
● een goede balans vinden tussen werk, gezin en ontspanning 

 De training is te volgen door één ouder, of door beide ouders. In het laatste geval zitten de 
ouders nooit in dezelfde groep. De leeftijd van de kinderen speelt geen rol.  

De cursus bestaat uit een telefonisch contact en 5 groepsbijeenkomsten 

Startdatum:   dinsdag 4 februari 2020 

Tijd: 19.00-21.30 uur 

Locatie: CJG Lisse, Grachtweg 38, 2161 HN, Lisse 

Kosten: Geen 

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cjglisse.nl of  klik hier. 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon: 088 254 23 84 

   

 

http://www.cjglisse.nl/
http://www.cjglisse.nl/
https://www.cjglisse.nl/cursussen/start-groepstraining-positief-opvoeden-voor-gescheiden-ouders-triple-p---lisse/-1/3181/580012
https://www.cjglisse.nl/cursussen/start-groepstraining-positief-opvoeden-voor-gescheiden-ouders-triple-p---lisse/-1/3181/580012
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


Nederlands Kampioenschap ski & snowboard voor schoolteams 

Betreft: Uitnodiging voor deelname aan NK Schoolteams 

Beste leerling, ouder, (vak)leerkracht, licentiehouder,  

Het Nederlands Kampioenschap ski & snowboard voor schoolteams komt er weer aan. Graag 

nodigen wij jou uit om hieraan deel te nemen met je schoolgenoten. 

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) organiseert voor de 36e keer het NK Schoolteams in 

samenwerking met verschillende skiclubs. Door middel van het organiseren van het NK Schoolteams 

hopen we zo veel mogelijk sportieve jeugd enthousiast te maken om het skiën of snowboarden 

wekelijks te beoefenen. Uiteraard is dit een mooie gelegenheid om te ervaren hoe gaaf het is om zo 

snel mogelijk de berg af te knallen, misschien schuilt er onder deelnemende jeugd ook wel talent om 

olympisch niveau mee te halen. 

Stel dus een team samen met jouw schoolgenoten om mee te strijden om de titel Nederlands 

Kampioen skiën of snowboarden voor Schoolteams!  

Hoe werkt het? 

Elke school mag meerdere teams inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 

personen. Binnen elk team mag maximaal 1 wedstrijdlicentiehouder van de NSkiV meedoen. Ook kan 

je schoolgenoten mee laten doen in een team zonder licentiehouder. Hoe meer teams van jouw 

school mee doen, hoe meer kans je hebt op een plek in de landelijke finale. 

Voor de teams zijn er 4 categorieën waar erin gestreden wordt. De categorie basisonderwijs en de 

categorie voortgezet onderwijs, onderverdeeld in ski en snowboarden. Ook is er tijdens de voorrondes 

een individuele dagprijs te verdienen voor de snelste skiërs en snowboarders. De persoonlijke beste 

tijden van de deelnemers tellen namelijk mee voor het individuele dagklassement. De drie snelste 

deelnemers per categorie ontvangen een prijs. Voor het exacte reglement kan je het 

wedstrijdreglement raadplegen. 

De beste teams kwalificeren zich uiteindelijk voor de finale, minimaal zijn dat de beste 3 teams per 

categorie per locatie. Deze teams worden door de Nederlandse Ski Vereniging uitgenodigd om deel 

te nemen aan de finale welke plaatsvindt op 4 april 2020 in SnowWorld Zoetermeer. 

Hoe in te schrijven? 

Om deel te nemen aan de NK Schoolteams dien je jouw team in te schrijven bij één van de skiclubs 

waar de voorrondes plaatsvinden. De voorrondes vinden op verschillende data in januari, februari en 

maart plaats op diverse locaties. Kijk voor de precieze info op www.wintersport.nl/nkschoolteams. 

http://www.wintersport.nl/nkschoolteams


Ook in uw regio worden de voorrondes georganiseerd. Op zaterdag 25 januari 2020 bij Skicentrum 

Hoofddorp. De deadline voor inschrijving is op 18 januari 2020 en de kosten voor deelname bedragen 

€ 10,- per deelnemer inclusief materiaal. 

Inschrijven kan met het inschrijfformulier wat je kan vinden op de website. Vul deze volledig in met de 

juiste gegevens van je hele team en stuur deze op naar Skicentrum Hoofddorp, Arnolduspark 10, 

2132 CR Hoofddorp of mail naar schoolskien@skicentrumhoofddorp.nl. 

Nog even extra trainen? 

Reserveringen voor training gaan via de receptie van Skicentrum Hoofddorp, telefonisch bereikbaar 

op 023-5634746. De kosten voor het trainen zijn € 5,- per persoon inclusief materiaal. 

Trainingsmomenten zijn: 

Zaterdag 18 januari 2020 van 12.30 tot 13.30 

Zondag 19 januari 2020 van 16.30 tot 18.30 

Woensdag 22 januari 2020 van 17.30 tot 18.30 

Vrijdag 24 januari 2020 van 17.30 tot 18.30 

Er zijn ook mogelijkheden om te oefenen op de zogenaamde vrij ski/board momenten – reserveren 

via receptie – eveneens voor € 5,- per persoon inclusief materiaal. 

Materiaal? 

Voor de skiërs en snowboarders die geen eigen materiaal hebben is ski- en snowboardmateriaal, 

tegen een kleine vergoeding, te huur bij de organiserende banen. Deze zijn bij de wedstrijd en 

gereserveerde trainingen bij de prijs inbegrepen. Helmen zijn voor de wedstrijdlicentiehouders 

verplicht. Voor de recreanten wordt het dragen van een helm dringend geadviseerd. 

Aandacht creëren op school! 

Om op school aandacht te krijgen voor het samenstellen van een of meerdere teams is het natuurlijk 

gaaf om een presentatie of spreekbeurt te houden over wedstrijdskiën in Nederland. Om je hele 

school te laten weten dat dit toffe evenement eraan komt kan je posters en flyers krijgen om deze te 

verspreiden op school. Je kan dit materiaal aanvragen bij de club waar een voorronde wordt 

gehouden. 

Meer informatie kan je vinden op: https://www.wintersport.nl/vereniging/nk-schoolteams 

  

Sportieve groeten, 

Nederlandse Ski Vereniging & Skicentrum Hoofddorp 

Claudia Beukers, Lisanne Lindeman, Sophie Winter & Yvonne Cassee 

https://www.wintersport.nl/vereniging/nk-schoolteams


  

  

Schoolschaak kampioenschap voor teams 

Groep 6-7-8 

(jongere kinderen mogen ook deelnemen)  

Haarlem e.o met onder andere Bloemendaal, Heemstede en Vijfhuizen. 

 Een team bestaat uit 4 spelers en maximaal 2 wisselspelers. Er wordt gespeeld in 2 
sterkte-groepen (A en B). In beide groepen zijn bekers en medailles te winnen 

De 6 beste scholen uit de A-groep plaatsen zich voor het Noord Hollands kampioenschap (21 
maart 2020) 

  

Zondag 2 februari 2020 
  

Locatie : Kennemer Sportcenter; IJsbaanlaan 4A; 2024 AV Haarlem 

 Tijd  : aanmelden tussen 12.15 en 12.30 uur 

 start 1ste ronde à 12:45 uur 

 prijsuitreiking à 16:30 uur 

 Aanmelden : www.buurtschaak.nl, uiterlijk donderdag 30 januari. 

 Deelname   : gratis 

 Prijzen : bekers en medailles 

 Info : mail naar info@buurtschaak.nl of bel Ad Gorissen 06 – 51 27 29 68 

 

http://www.buurtschaak.nl/


Stichting Buurtschaak geeft schaaklessen op verschillende scholen in de regio en in Heemstede 

voortaan in de Nicolaas Beetsschool. Schaken is niet alleen heel goed voor je, maar ook heel leuk! 

Vanaf maandag 3 februari tot en met 22 juni kunnen alle kinderen meedoen met een nieuwe serie 

schaaklessen. In 16 lessen leren ze de basisregels van het schaken en eindigen ze met een officieel 

diploma. Het is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, beginners en gevorderden, de lessen zijn iedere 

maandag van 15.30 tot 16.30 uur en worden verzorgd door ervaren trainers van stichting 

Buurtschaak. Dankzij subsidie en giften is de eigen bijdrage 70 euro per kind. Kinderen krijgen een 

schaakboek en toegang tot een schaakapp om ook thuis te oefenen en te spelen. Voor meer 

informatie en aanmelden, zie www.buurtschaak.nl 

  

Jan Kouwenhoven 

Voorzitter stichting Buurtschaak 

 

 

http://www.buurtschaak.nl/

