
 
 
 
 

  Nieuwsbrief 17 
                         d.d. 14-7-2020 

Belangrijke data 

Dinsdag 14 juli 2020 Nieuwsbrief 17 

Dinsdag 14 juli 2020 afscheidsavond groep 8 

Woensdag 15 juli 2020 11.30 uur uitzwaaien groep 8  

Vrijdag 17 juli 2020 Alle leerlingen 12.00 uur uit 

Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus Zomervakantie 

Maandag 31 augustus 2020 Start schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van een bewogen schooljaar. Een schooljaar waarbij er veel is 

gebeurd en waarbij de flexibiliteit van u als ouder(s)/verzorger(s), de kinderen en het team op school 

op de proef is gesteld. Laten we met elkaar hopen dat schooljaar 2020-2021 ietwat rustiger zal 

verlopen nadat we met elkaar van een mooie zomervakantie kunnen genieten. Al zal deze ook 

wellicht in een iets andere vorm plaatsvinden voor u wegens Corona.  

 

Vanuit leerplicht 

Vakantie en quarantaine 

De richtlijn vanuit de overheid is: 

Voor landen met code oranje wordt het afgeraden op vakantie te gaan, behalve als het echt 

noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen. Voor landen met code rood 

geldt een negatief reisadvies. Ga je toch op reis naar deze landen, dan is het advies 14 dagen in 

quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. De quarantaine geldt niet voor 

kinderen onder de 12 jaar, die kunnen gewoon naar school. 



Als u met kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaat, is het uw eigen 

verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine onder 

schooltijd na een vakantie in deze gebieden is geen geldige reden voor verzuim.  

 

Schoolplein 

Tijdens de zomervakantie zal ons schoolplein een make-over krijgen. Speeltoestellen verdwijnen niet, 

maar er komen wat speeltoestellen bij en er komt aandacht voor het vele zand wat er nu is.  

Na de zomervakantie is het dan ook de bedoeling dat álle fietsen weer in de originele fietsenstalling 

gezet dienen te worden.  

 

HVO onderwijs 

Dit jaar heeft de organisatie van het Humanistisch Vormingsonderwijs te kennen gegeven een 

leerkracht voor onze school beschikbaar te hebben vanaf de periode na de herfstvakantie. Wij zijn blij 

dat we weer een start kunnen maken met het HVO-onderwijs op Daltonschool Hillegom. 

Nu is het wel zo dat deze leerkracht alleen op vrijdagmiddag 

beschikbaar is. Op geen enkele andere manier is dit te veranderen. Dat 

betekent dat voor het komende jaar het HVO-onderwijs voor 3 groepen 

kan doorgaan. Dat is groep 5, 7 en 8. 

De organisatie van het Humanistisch Vormingsonderwijs doet er alles 

aan om aan onze wensen te voldoen door ook de groepen 4 en 6 zo snel mogelijk dit onderwijs te 

kunnen bieden. Zodra wij meer duidelijkheid hierover hebben zullen we u hierover uiteraard 

informeren.  

 

TSO-ouders gevraagd 

Voor het komende jaar zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen om de 

tussenschoolse opvang (lunch) op te vangen. Op Daltonschool Hillegom bieden we de TSO 

laagdrempelig en tegen zeer lage kosten aan. Dat kan alleen met voldoende vrijwilligers. Wanneer er 

geen vrijwilligers meer zijn zullen wij genoodzaakt zijn de TSO uit te besteden tegen aanmerkelijk 

hogere kosten. Momenteel hebben wij precies genoeg ouders om de groepen te bezetten, maar er is 

geen backup wanneer er iemand plots zou uitvallen.  



Het meedraaien in de TSO is een leuke manier om betrokken te zijn bij de school. Daarnaast staat er 

ook nog een leuke vrijwilligersbijdrage tegenover. Dus heb je één of meerdere keren per week een 

uurtje over tussen de middag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) en vind je het leuk om op deze 

manier betrokken te zijn bij de school? Laat het ons dan z.s.m. weten.  

 

Namens het team van Daltonschool Hillegom wensen wij u een hele 

fijne zomervakantie en zien iedereen graag weer terug op maandag 

31 augustus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Old school kids disco party 

Limonade 0,25  

Wicky 0,50 

Cola/sinas 0,50  

Chips/zakje snoep 0,50  

Datum: 29 augustus 2020 

Tijd: 19.00 - 21.00 uur 

Aanmelden verplicht!! op 

info@dekapertjes.nl of 

0681114439/0657337603  

Niet aangemeld dan moeten we de 

toegang weigeren!  

 

mailto:info@dekapertjes.nl

