
 
 
 
 

  Nieuwsbrief 1 
                         d.d. 1-9-2020 

Belangrijke data 

Dinsdag 1 september 2020 Nieuwsbrief 1 

Woensdag 9 september 2020 Groep 4 bezoekt de Olmenhorst 

7 t/m 18 september 2020 Kennismakingsgesprekken grp 3 t/m 8 

Vrijdag 11 september 2020 Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 15 september 2020 Nieuwsbrief 2 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Wat fijn om gisteren alle kinderen weer op school te zien! Hopelijk heeft u kunnen genieten van een 

fijne zomer en zijn de kinderen weer opgeladen voor het nieuwe schooljaar. Helaas moeten we de 

Coronamaatregelen nog blijven handhaven zoals ik afgelopen week in een mail heb verteld. Wel 

merken we bij de kinderen dat het vrijwel weer automatisch gaat. Dat is fijn. Uiteraard betreuren we 

het ten zeerste dat ouders niet mee de school in kunnen om (vooral bij de jongere groepen) hun kind 

weg te brengen. Als school proberen we er alles aan te doen om voor ouders een zo goed beeld te 

vormen over de klas. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze bij de leerkracht(en) van uw 

kind via de mail stellen.  

We gaan er met elkaar weer een mooi schooljaar van maken.  

 



Informatie-avond 

Op 25 september 2020 stond in de kalender de informatie-avond gepland. Uiteraard zult u begrijpen 

dat we deze wegens de Coronamaatregelen niet door kunnen laten gaan. De komende periode zult u 

van de leerkracht van uw kind(eren) de informatie krijgen per mail over het komende schooljaar.  

 

Kennismakingsgesprekken 

In de weken van 7 t/m 18 september vinden de jaarlijkse kennismakingsgesprekken plaats. U wordt 

voor deze gesprekken samen met uw kind uitgenodigd door de betreffende leerkracht. Indien u 

vragen heeft over de informatie die verstrekt is betreffende het komende schooljaar kunt u deze op dit 

moment uiteraard stellen.  

De kennismakingsgesprekken voor de kleuters zullen iets later in het jaar plaatsvinden. U krijgt daar 

te zijner tijd informatie over. Momenteel worden namelijk de intakegesprekken gehouden met ouders 

van de nieuwe 4-jarige kinderen. De andere kleuters zijn al bekend van vorig schooljaar bij de 

leerkracht.  

 

Schoolplein 

In de zomervakantie heeft het schoolplein een metamorfose ondergaan. Er is een prachtig duikelrek 

geplaatst en het zand onder het grote klimkasteel is vervangen door rubber tegels. Ook zijn er nieuwe 

roosters en matten voor de ingangen van de school geplaatst. We hopen hierdoor dat er minder zand 

in de school komt en de vloeren minder snel zullen slijten en de school beter schoon te houden is.  

Er komt zeer snel nog een speelitem op het schoolplein. Dit zal op een woensdagmiddag geplaatst 

gaan worden wanneer de kinderen niet aanwezig zijn.  

Veel speelplezier! 

 

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.  

 

 

‘Piep, zei de muis’ 

 

Piep, zei de muis! -  bijeenkomsten voor kinderen 

Binnenkort starten er in Noordwijk bijeenkomsten Piep, zei de muis! voor kinderen van 4-8 jaar die 

extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied 

van stress en spanningen. 

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen 

raad mee weet. Een familielid die ziek is, een scheiding, verlies, 

verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug 

gebruiken. 

 

Wat kan je verwachten? 

‘Piep, zei de muis’ is een leuke groep waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en iets 

helemaal voor zichzelf hebben.  

Een kind leert dat het probleem niet door hem of haar komt. De handpop vertelt over wat hij 

meemaakt en vraagt de kinderen om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken. 

 

Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de groep doen en waarom. Het is voor 

kinderen belangrijk om te weten dat de ouders belangstelling hebben en het goed vinden wat ze 

doen. En we bespreken andere zaken waar ouders in de opvoeding tegenaan lopen. 

Waar en wanneer? 

Locatie:De Schapendel, Stakman Bossestraat 73, Noordwijk 

Data: ‘Piep, zei de muis’ bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de kinderen en 4 voor de 

ouders. 

start op 10 september 2020 



Tijd:  15.30 – 17.00 uur 

Kosten: Geen 

Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link. 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon: 088 254 23 84 

 

 

‘Brusjes-groep’ voor kinderen 

 

Brusjes-groep -  bijeenkomsten voor kinderen 

Binnenkort starten er in Noordwijkerhout bijeenkomsten voor kinderen van 8 tot 12 jaar met een broer 

of zus met een autismespectrumstoornis (ASS) en die wonen in Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk of 

Teylingen. 

Autisme bij een kind heeft invloed op het hele gezin. Een 

kind met autisme vraagt vaak veel aandacht, 

inlevingsvermogen en geduld. Ook van broers en zussen, 

ook wel 'brussen' genoemd. 

 

Wat kan je verwachten? 

In de brusjesgroep praten we met elkaar over wat het betekent om op te groeien met een broer of zus 

die autisme heeft. De kinderen krijgen informatie over autisme. Ook leren ze omgaan met hun 

gevoelens. 

De groep komt 2 keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten maken we onder andere gebruik van 

voorleesboeken en spelmateriaal 

Waar en wanneer? 

Locatie:Centrum Puyckendam, Pilarenlaan 4, 2211 NA in Noordwijkerhout 



Data: Woensdag 23 & 30 september 2020 

Tijd:  13.30 – 15.00 uur 

Kosten: Geen 

Geïnteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of deze link. 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon: 088 254 23 84 

 

Stichting cultuurpromotie gezinnen 

Naast het openen van de scholen start tevens het culturele seizoen.  

Theaters, musea, muziekles, sportverenigingen, theater-, en musicalscholen, orkesten, 

toneelverenigingen enz, ze hebben allemaal last van de overheidsmaatregelen. Maar desondanks 

merken wij dat zij hun uiterste best doen hun activiteiten door te zetten. Dat is moedig en in meerder 

opzicht broodnodig. Wat is anders een maatschappij zonder de mogelijkheid tot culturele, sportieve 

en muzikale expressie?  

Spaarne Kids informeert ouders over deze regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport, 

Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maand 

september, via onderstaande link.  

De activiteiten in deze uitgave passen uiteraard binnen de laatst afgekondigde maatregelen van de 

overheid. 

Hierbij de link: https://bit.ly/2EPVd2r 

Dit betreft onze reguliere versie die ook in gedrukte vorm verschijnt.  

 

 

 

 

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=4ea1fb8ad9&e=c5e1a41298

