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Alle leerlingen weer welkom op school

Beste ouders/verzorgers,
Vandaag een nieuwsbrief die weer ietwat op de gebruikelijke versie lijkt. Deze nieuwsbrief is wel een
dag later dan gepland. Dit, omdat wij als school de persconferentie af wilden wachten van gisteravond
die door het ministerie is gegeven met de nieuwe maatregelen voor het basisonderwijs omtrent het
coronavirus. In deze brief zal ik u op de hoogte stellen van deze maatregelen.
Vorige week zijn de scholen weer voor 50% open gegaan. Dit betekende voor ons dat iedere dag een
halve klas op school was om lessen te volgen. Wanneer de kinderen thuis zijn hebben zij huiswerk.
Wij vonden het heel fijn om de meeste kinderen weer te zien en samen mee aan het werk te gaan.
We hebben gemerkt dat bijna iedereen de weken van de sluiting van de school het thuiswerken goed
heeft opgepakt en door is gegaan met het schoolaanbod. U, als ouder, willen we hier dan ook hartelijk
bedanken voor het begeleiden van uw kind(eren).
Basisscholen kunnen vanaf 8 juni weer helemaal open. Dat betekent dat alle kinderen weer alle
dagen naar school komen. Premier Rutte heeft dat gisteravond bekendgemaakt op een
persconferentie. Op dezelfde dag als de basisscholen gaat ook de buitenschoolse opvang (bso) weer
helemaal open. Vanaf deze datum geldt ook dat er geen gebruik meer gemaakt kan gaan worden van
noodopvang.

Er zullen de komende tijd richtlijnen komen waar we ons als school aan zullen moeten houden.
Wanneer deze bekend zijn zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte houden. De basisscholen gaan
weer open, echter gaan we nog niet naar ‘normaal’.
Vanaf volgende week zal er voor scholen en schoolbesturen een nieuw protocol beschikbaar komen
vanuit de Rijksoverheid en POraad. Na die tijd zal ik u informeren wat dit protocol zal betekenen voor
Daltonschool Hillegom. Tot

8 juni geldt het huidige protocol!

Voorwaarde voor de volledige opening van de scholen blijft wel dat de komende twee weken vast
komt te staan dat het echt veilig is om de scholen helemaal te heropenen. Vanuit kinderartsen komt
informatie dat kinderen op een basisschool echt een verwaarloosbare rol spelen in het verspreiden
van het coronavirus.
Hoe zullen de komende weken er uit zien
Week

Datum

Groep A

Groep B

Schooltijden

22

25 mei
t/m 29
mei

maandag 25 mei school
dinsdag 26 mei
thuiswerk
woensdag 27 mei school
donderdag 28 mei school
vrijdag 29 mei thuiswerk

maandag 25 mei
thuiswerk
dinsdag 26 mei school
woensdag 27 mei
thuiswerk
donderdag 28 mei
thuiswerk
vrijdag 29 mei school

ma 8.30 - 14.15 uur
di 8.30 - 14.15 uur
wo 8.30 - 12.30 uur
do 8.30 - 14.15 uur
vr 8.30 - 14.15 uur
Dit geldt voor de groepen
1 t/m 8
Alle kinderen lunchen op
school met de eigen
leerkracht

23

1 juni t/m
5 juni

maandag 1 juni vrij
(pinksteren)
dinsdag 2 juni thuiswerk
woensdag 3 juni
thuiswerk
donderdag 4 juni school
vrijdag 5 juni thuiswerk

maandag 1 juni vrij
(pinksteren)
dinsdag 2 juni school
woensdag 3 juni school
donderdag 4 juni
thuiswerk
vrijdag 5 juni school

ma 8.30 - 14.15 uur
di 8.30 - 14.15 uur
wo 8.30 - 12.30 uur
do 8.30 - 14.15 uur
vr 8.30 - 14.15 uur
Dit geldt voor de groepen
1 t/m 8
Alle kinderen lunchen op
school met de eigen
leerkracht

24

8 juni t/m
12 juni

maandag 8 juni vrij
(studiedag)
dinsdag 9 juni school
woensdag 10 juni school
donderdag 11 juni school
vrijdag 12 juni school

maandag 8 juni vrij
(studiedag)
dinsdag 9 juni school
woensdag 10 juni
school
donderdag 11 juni
school
vrijdag 12 juni school

Informatie volgt z.s.m.
wanneer bekend is of
overblijfkrachten weer op
school mogen komen.
Dan zullen de
schooltijden weer
worden aangepast.

25

15 juni
t/m 19
juni

Alle dagen van de week
naar school

Alle dagen van de
week naar school

Informatie volgt z.s.m.
wanneer bekend is of
overblijfkrachten weer op
school mogen komen.
Dan zullen de
schooltijden weer
worden aangepast.

Gymlessen
Vanaf dinsdag 26 mei zullen de gymlessen weer starten voor de groepen 3 t/m 8. De eerste twee
weken zal dit met een halve groep zijn. We zijn genoodzaakt
om buiten te gymmen, want de Vosse is nog niet open.
Meester Robert en juf Tagrid zullen met de kinderen gaan
gymmen op het veld naast speeltuin Kindervreugd wat achter
de school is gelegen. Denkt u er bij wat slechter weer aan om
wat warmere gymkleding mee te geven. Binnenschoenen zijn
niet toegestaan. De kinderen zullen op buitensportschoenen
gaan gymmen. Vanaf 9 juni zullen alle kinderen weer van de gymlessen kunnen genieten.

Studiedag 8 juni
Maandag 8 juni staat een studiedag gepland. Deze willen wij gewoon door laten gaan. De kinderen
zijn deze dag vrij. Dit betekent ook dat er niet aan het thuiswerk gewerkt hoeft te worden.
Deze studiedag zal voor het team van Daltonschool Hillegom in het teken staan van het
Daltononderwijs optimaliseren en het voorbereiden van het nieuwe schooljaar.

Aanmelden nieuwe kinderen
Wij weten dat er nog een aantal broertjes/zusjes zijn van kinderen die nu op school zitten die nog niet
zijn ingeschreven. Zou u zo spoedig mogelijk uw kind willen inschrijven? Hierdoor kunnen wij goed
anticiperen op de aantallen leerlingen en daar vroegtijdig op handelen. Een inschrijfformulier kunt u bij
de directie (Joyce), administratie (Marga) of de kleuterleerkrachten halen.

Zusje geboren
Kornel en Noemi uit groep 3 hebben een zusje gekregen! Haar naam is
Olivia. Van harte gefeliciteerd!

TSO
Door de corona maatregelen hadden we 6 weken geen school en dus ook geen
overblijf. Na de meivakantie is de school met halve klassen weer opgestart
maar wordt het overblijven door de leerkrachten zelf begeleid. Voor deze
periode hoeft u geen bijdrage te betalen. Omdat we op dit moment nog niet
precies weten hoe het voor de rest van dit schooljaar georganiseerd zal
worden, kunnen we het bedrag nog niet bepalen. Zodra we meer weten, krijgt u
bericht over het nog bij te betalen of terug te ontvangen bedrag.

Vanuit de MR
MR vergadering 22 april 2020
Op 22 april heeft de MR vanuit huis via Google Meets vergaderd. De volgende zaken zijn besproken:
Schoolplan 2019-2023
Het Schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door de MR. Dit is een belangrijk beleidsdocument. Hierin
staan onder andere de visie en de doelen beschreven. Het schoolplan is de basis waaruit de
jaarplannen worden gemaakt.
Evaluatie thuisonderwijs
De MR heeft de directie diverse vragen gesteld ter evaluatie van de periode dat de kinderen niet naar
school mochten komen. De conclusie is dat de school veel heeft gedaan om alle leerlingen te
betrekken en voldoende onderwijs te bieden. Een zeer positief punt is de extra aandacht voor de
zorgkinderen.
Opstart nieuwe situatie
De wijze van opstart in de nieuwe situatie (weer naar school – voor 50% vanaf 11 mei) is besproken.
De MR heeft ingestemd met de tijdelijke wijziging van de schooltijden.
Formatie voor volgend schooljaar
De eerste aanzet voor de groepsindeling van volgend schooljaar is besproken. Volgend schooljaar
starten we weer met 8 groepen. Het gaat goed met de school; er komen veel jonge kinderen bij.
Hierdoor zitten de groepen 1, 2 en 3 voor komend schooljaar bijna vol.
Hier is vanuit de directie en het bestuur zeker aandacht voor. Er zal extra ondersteuning op deze
groepen worden ingezet, zodat de kinderen een goede onderwijsontwikkeling door kunnen maken.
Ondanks deze aandacht maakt de oudergeleding van de MR zich nog zorgen om deze grote
groepen: zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en aandacht voor de kinderen. Maar ook
over de werkdruk voor de betreffende leerkrachten. Wij blijven hier scherp op.

