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Start kinderboekenweek

Donderdag 1 oktober 2020

Studiedag alle leerlingen vrij

Maandag 5 oktober 2020

Dag van de leerkracht

12 t/m 16 oktober 2020

Verkeerslessen

Dinsdag 13 oktober 2020
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Beste ouders/verzorgers,
We horen overal dat de Corona cijfers de verkeerde kant op gaan, met alle verscherpte maatregelen
die daarbij gepaard gaan. Gelukkig kunnen de scholen nog open blijven en zijn er geen nieuwe
beperkingen. Zodra dit aan de orde is zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Wel merken we dat de leerkracht bezetting sterk onder druk staat. Deze week hebben al diverse
groepen invalkrachten gehad. Uiteraard geen gewenste situatie, maar we doen er alles aan wat
binnen onze macht ligt om de groepen te bezetten, zodat de kinderen niet naar huis hoeven. Hierdoor
komt de extra ondersteuning van leerlingen veelvuldig te vervallen helaas. Onze eerste prioriteit is
momenteel zoveel mogelijk de groepen bezetten, zodat het onderwijs doorgang kan hebben.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sportdag. Het was een zonnige dag waarbij veel sport
spellen gedaan zijn bij SV Hillegom. Dank voor de organisatie hiervan!
Vandaag start de kinderboekenweek. Het thema van deze
editie is ‘En Toen?’ Tijdens de Kinderboekenweek gaan
we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.

Deze editie kunnen we helaas wegens Corona niet afsluiten met een boekenmarkt. Ter compensatie
hiervan zal er op donderdag 8 oktober voor iedere klas een uur lang een spellencircuit zijn in de
speeltuin Kindervreugd. Wanneer hulp hiervoor gewenst is, zal de vraag vanuit de groepsleerkracht
komen.

Tussendoortjes/lunch
We merken nog zeer regelmatig dat er kinderen zijn die
als tussendoortje (chocolade)koekjes en dergelijke mee
hebben. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind fruit of een
boterham als tussendoortje (10-uurtje) mee krijgt naar
school? Daar gaat het leren en concentreren veel beter
mee lukken.
Ook voor de lunch is het prettig om gezond te eten. Leren op school kost veel energie. Dit halen
kinderen uit gezonde voeding. Zorg dat uw kind een voldoende gezonde lunch mee heeft.

Van de MR
Vacature: ouder in de medezeggenschapsraad (MR)
Een lid van de medezeggenschapsraad (MR) heeft zitting voor een periode van vier jaar. Per oktober
2020 zit Ruud van Schaik (vader van Niels uit groep 6 en Teun uit groep 2) vier jaar in de MR.
Hierdoor is er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Ouders/verzorgers die interesse
hebben kunnen dit laten weten. Als er meerdere kandidaten zijn zullen er verkiezingen georganiseerd
worden.
Als u zich wilt aanmelden als kandidaat kunt u dat voor vrijdag 11 oktober 2020 doen door dit te
melden bij één van MR-leden: Ruud van Schaik, Martine van de Berg (ouder van Julie uit groep 3),
Catherine Braggaar (leerkracht groep 7) of Nicole Weijer (leerkracht groep 8). Of per mail aan
mr@daltonschoolhillegom.nl
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR behartigt de belangen van de ouders en het personeel en levert een bijdrage aan de
beleidsactiviteiten en ontwikkeling van de school. Voordat de directie belangrijke beleidsmatige zaken
kan vaststellen of wijzigingen moet de MR hiermee instemmen. Voor de meeste andere zaken die de
school aangaan heeft de MR een adviesrecht. De MR vergadert acht keer per jaar, op een
doordeweekse avond.

Jaarverslag MR 2019-2020
Normaal wordt er jaarlijks een informatie-/ thema-avond georganiseerd door de MR en OR. Op deze
avond wordt u bijgepraat over de zaken die de OR en MR het afgelopen jaar hebben gedaan; en wat
de plannen zijn voor komend schooljaar. Wegens Corona kan dit jaar de informatieavond niet
doorgaan.
Op de website van de school is het jaarverslag van de MR te vinden, onder het kopje Ouders/Nieuws.
Hierin staat beschreven wat er het afgelopen schooljaar allemaal gedaan en bereikt is. Ook wordt er
alvast een vooruitblik gegeven op het nieuwe schooljaar. Als u na het lezen vragen hebt over
onderwerpen uit het verslag, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.

Vergaderdata MR
- dinsdag 27 oktober
- dinsdag 8 december
- dinsdag 2 februari
- dinsdag 23 maart
- dinsdag 11 mei
- dinsdag 29 juni

JGT
Marieke Bowring van het Jeugd en Gezinsteam (JGT) kwam voorheen
om de week op maandagmiddag bij ons op school om haar spreekuur te
houden. Wegens Corona is dit een tijd stil komen te liggen. We hebben
met elkaar afgesproken dat de komende periode zij op afspraak aanwezig is bij ons op school.
Binnen het JGT Hillegom werken specialisten op het gebied van: jeugdhulpverlening, kinder- en
jeugdpsychiatrie, kinderen (of ouders) met een verstandelijke beperking en maatschappelijk werk. Als
het nodig is kunnen zij advies vragen en/of verwijzen naar gespecialiseerde instanties. Ze bieden
begeleiding en ondersteuning aan mensen met moeilijkheden in opvoeden en/of opgroeien door
middel van: coaching van kinderen en jongeren, gezinsbegeleiding, (school)maatschappelijk werk,
diagnostiek (psycholoog), persoonsgebonden budget, casemanagement en diverse trainingen (als ‘de
Coole Kikker’, Triple P, sociale vaardigheid en weerbaarheid).
Mocht u een afspraak willen maken met het JGT op school, dan kunt u contact opnemen met
Monique Romijn (ib’er) ib@daltonschoolhillegom.nl.
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