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Belangrijke data 

Dinsdag 15 september 2020 Nieuwsbrief 2 

Woensdag 16 september 2020 Bijeenkomst leerlingenraad 

Dinsdag 22 september 2020 Sportdag 11.00 - 14.30 uur bij SV Hillegom 

Dinsdag 29 september 2020 Nieuwsbrief 3 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De kop is eraf! Op de eerste schooldag hebben alle kinderen een heerlijk waterijsje gekregen om het 

begin van het nieuwe schooljaar te vieren. De school is fijn gestart. Afgelopen vrijdag was  “de 

Hillegomse feestdag”. Een dag die normaal in het teken stond van de najaarsfeesten. Helaas hebben 

we deze dag op een andere manier in moeten vullen dan andere jaren.  

We vinden de komende periode wel spannend hoe het Coronavirus zich zal gaan ontwikkelen. Wij 

zullen daar zeker mee te maken gaan krijgen. Kinderen vanaf 7 jaar mogen niet naar school komen 

bij Corona gerelateerde klachten, maar ook leerkrachten mogen dat niet. Wij willen heel graag dat 

leerkrachten zo gezond mogelijk blijven op onze school en zo lang mogelijk kunnen werken. Dus 

mocht uw kind Corona gerelateerde klachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping), heel graag thuis houden! Kinderen t/m 6 jaar mogen wel naar school met 

verkoudheidsklachten. Mocht het toch zijn dat leerkrachten ziek worden dan zal het naar alle 

waarschijnlijkheid gaan voorkomen dat er klassen naar huis gestuurd moeten worden, omdat er 

nauwelijks vervanging is. Uiteraard doen we ons uiterste best om het wel zo goed mogelijk rond te 

krijgen, maar de invalleerkrachten zijn schaars. Komende weken zal meester Barry afwezig zijn 

wegens de geboorte van zijn eerste kind. De dagen van zijn verlof zijn opgevangen. Betreffende 

ouders hebben hier een mail over ontvangen.  

Daarbij wil ik nog aangeven dat de nieuwsbrief en de klasbordberichten leidend zijn qua 

informatiebron. Er kunnen gedurende het jaar wijzigingen in data, evenementen of activiteiten zijn. 

We bekijken per activiteit wat mogelijk is. We proberen de jaarkalender zo up to date mogelijk te 

houden, maar we moeten soms snel schakelen.  



Informatieavond 

Op 25 september 2020 stond in de kalender de informatieavond gepland. U zult begrijpen dat we 

deze wegens de Corona maatregelen niet door kunnen laten gaan. De komende periode zult u van de 

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

 

Kennismakingsgesprekken 

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.  

Voor de groepen 3 t/m 8 worden deze en afgelopen week de kennismakingsgesprekken gehouden. U 

heeft hiervoor van de leerkracht(en) van uw kind een uitnodiging ontvangen.  

 

Schoolplein 

Er is nog een speel-item bijgekomen op het schoolplein…… 

Veel speelplezier! 

 

 

Sportdag 

Op 22 september 2020 vindt de jaarlijkse sportdag plaats voor de groepen 1 t/m 8. U heeft hierover 

afgelopen week de informatie per e-mail en per brief ontvangen. Alle kinderen worden tussen 8.15 

uur en 8.30 uur in sportkleding op school verwacht en dienen om 14.30 uur opgehaald te 

worden bij SV Hillegom.  

 

 

 

Blij nieuws 

Gisteren, maandag 14 september 2020 om 19.31 uur is meester Barry 

vader geworden van een prachtige dochter. Haar naam is Liene Maria 

Out. We wensen meester Barry en zijn gezin alle goeds toe.  

 



 

Webinar – Ruzie en conflicten tussen kinderen!  
 
 
 

Op 24 september 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa 

Neve een webinar over eerste hulp bij ruzie en conflicten tussen kinderen. Het is bedoeld voor alle 

ouders met kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

 

Broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…. Dat 

verloopt niet altijd even soepel en zonder gedoe. Dat 

geeft niet en hoort erbij, maar het is wel fijn als jij als 

ouder je kinderen kunt begeleiden om hier zo goed 

mogelijk mee om te gaan. En waarom zijn ruzietjes en 

conflicten eigenlijk best heel goed voor een kind? 

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je 

computer volgt) neemt kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve je mee in het thema ruzie en conflicten vanuit een oplossingsgerichte en 

positieve benadering.  

 

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de praktijk: 

• Waarom ruzie en conflicten tussen broers en zussen eigenlijk heel goed zijn… 

• Wat kun je als ouder doen om ruzies en conflicten niet de spuigaten uit te laten lopen? 

• Hoe leer je je kinderen ermee omgaan? 

• Waar bemoei je je wel en niet mee? 

• Hoe steun je je kind bij een ruzie of conflict met een vriendje of vriendinnetje? 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 24 september van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl 

 


