
 
 
 
 

Nieuwsbrief 12 
d.d. 3-3-2020 

Belangrijke data 

Dinsdag 3 maart 2020 Nieuwsbrief 12 

Maandag 9 maart 2020 14.00 uur JGT-spreekuur  

16 t/m 20 maart 2020 Week van de Lentekriebels 

Dinsdag 17 maart 2020 Nieuwsbrief 13 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke vakantie afgelopen week. Een week die in 

het nieuws werd gedomineerd door het Coronavirus. Op school volgen wij hierin de richtlijnen vanuit 

het RIVM en GGD. We hebben in alle groepen de kinderen voorgelicht over het handen wassen, 

hoesten/niezen en snuiten van neuzen en daarbij de volgende pictogrammen opgehangen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor de vakantie hebben we in de groepen 3 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen. Dit doen we als 

school twee keer per jaar, in het midden en aan het eind van het schooljaar. Afgelopen twee jaar 

hebben we als school heel hard gewerkt om een degelijke basis in onderwijs geven neer te zetten. 

Daarbij hebben we vorig jaar een nieuwe taal/spelling methode aangeschaft en zijn we dit jaar gestart 

met een nieuwe technisch lezen methode. We hebben gemerkt dat deze ontwikkelingen hebben 

geleid tot een prachtige groei in resultaten bij heel veel leerlingen door de hele school heen. Voor het 

volgende schooljaar zullen we starten met een nieuwe begrijpend lezen methode en het jaar daarop 

zal de rekenmethode worden vervangen. Door het vervangen van methodes blijven we als school het 

meest moderne onderwijs verzorgen.  

 

Nieuwe leerkracht groep 1/2B 

In groep 1/2B is al een tijdje iets minder stabiliteit op dinsdag en woensdag wat betreft een vaste 

leerkracht. Juf Silene die de groep op die dagen draaide is langdurig uitgevallen en zal voor deze 

groep ook helaas niet meer terugkeren wegens lichamelijke klachten. We zijn hard op zoek gegaan 

naar een vervangende leerkracht en niet zonder resultaat. Ik kan u meedelen dat wij per 1 april juf 

Violet Collin mogen verwelkomen als vaste leerkracht op dinsdag en woensdag voor groep 1/2B. Op 

maandag zal zij ook werkzaam zijn bij ons op school. Zij zal dan ondersteuningswerkzaamheden 

verrichten. Juf Violet is een ervaren leerkracht die heel erg veel zin heeft om bij ons op Daltonschool 

Hillegom te komen werken. Welkom juf Violet! Tot 1 april zal juf Carolien op dinsdag en woensdag de 

groep draaien. Heel fijn dat we een vaste invaller hiervoor konden vinden. We merken momenteel 

daadwerkelijk de personeelstekorten in het primair onderwijs. Wanneer we een zieke leerkracht op 

school hebben zijn wij meestal in staat om hem/haar te vervangen met leerkrachten die anders die 

dag ondersteuningswerkzaamheden zouden verrichten. Wanneer er meer dan 1 zieke leerkracht is 

wordt dit een stuk lastiger. Soms is het mogelijk dat de directeur en/of intern begeleider voor de klas 

gaat, maar dat laat hun werk niet altijd toe. Wij zijn dan echt genoodzaakt een groep thuis te laten 

blijven. Gelukkig komt dat bij ons op school zeer weinig voor. Het ziekteverzuim op Daltonschool 

Hillegom is heel erg laag (0,9%) in vergelijking met gemiddelde scholen in Nederland (5,1%). Fijn als 

we deze trend voort kunnen zetten!  

Vanaf 1 april zal op donderdag in groep 6 juf Silene voortaan weer lesgeven. Juf Marieke heeft dit 

tijdelijk opgevangen. Dank daarvoor juf Marieke!  

 

 

Kwispellezen  

Op Daltonschool Hillegom zijn we in de groepen 3 en 4 van start gegaan met kwispellezen. De 



kinderen kunnen in een ontspannen setting voorlezen aan hondje Buddha, waardoor het 

leesplezier en het leren lezen vergroot wordt. 

 

 

 
 

Lentekriebels op school 

Vanaf 16 maart zullen we op school het project ‘Kriebels in je buik’ starten. Dit project wordt vanuit de 

GGD aangeboden en wordt op heel veel scholen gegeven. 

  

In de periode van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen lessen krijgen over 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode: Kriebels 

in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld 

van de kinderen. 

  

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het 

gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt 

er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan 

experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs 

omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook 

over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle 

groepen. 

Meer over dit lespakket kunt u vinden op www.kriebelsinjebuik.nl  

 

Programmeren voor kinderen 

U heeft het ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen de "21ste eeuwse vaardigheden". Dit zijn 

http://www.kriebelsinjebuik.nl/


vaardigheden die kinderen in deze eeuw nodig hebben. Een onderdeel daarvan is het programmeren. 

Deze week zijn de eerste kinderen op Daltonschool Hillegom hiermee gestart. Door middel van 

verschillende soorten robots leren de kinderen hoe ze hem moeten besturen. Maar nog belangrijker is 

dat de kinderen problemen moeten oplossen in kleine stapjes. Stel de robot moet van A naar B, welke 

codes/opdrachten moet je hem geven om daar te komen? Begin van het jaar is er geïnvesteerd in 

robots voor elke leeftijd. Zo kan iedereen hier op zijn eigen niveau mee aan de slag.  

Vandaag, dinsdag 3 maart, mochten de eerste kinderen aan de slag bij meester Barry. Wat waren ze 

enthousiast! Leuk om te zien hoe gedreven de kinderen waren. Met elkaar wisten ze de moeilijke 

opdrachten op te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


