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Kerstvakantie

Beste ouders/verzorgers,
Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas samen met zijn pieten ons verblijden met een
bezoek op school. Vol verwachting klopt ons hart. De kinderen hebben vorige week hun schoen
allemaal mogen zetten, waarbij iedereen een schoencadeautje heeft gekregen. De hoeken van de
kleutergroepen zien er ook dit jaar weer fantastisch uit. De kinderen kunnen hier naar hartelust
spelen, leren en ontdekken.

Pietengym
De kleutergroepen hebben al meermalen Pietengym gedaan. Wat een feest om je een echte Piet te
voelen!

Voorlezen aan elkaar
Regelmatig komt het voor dat de oudere kinderen in de school voorlezen aan de jongere kinderen.
Voor iedereen een erg leuk moment! Hier leest groep 7 voor aan groep 1/2.

Sinterklaas
Hij komt, hij komt! Die lieve goede Sint
Vol verwachting klopt ons hart, want op 4 december komt
Sint met zijn Pieten bij ons op school! Hij slaat ons zelfs in
deze tijd niet over. Hoera!
Even de Sint agenda op een rij:
- Wij volgen de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal en kijken dit ook in de groepen.
- Op 3 december worden alle surprises van de groepen 5 t/m 8 ingeleverd op school, zodat de mooie
creaties bewonderd kunnen worden in de klassen.
- Op 4 december vieren we Sinterklaas. De Goedheiligman is al in het gebouw (niet zichtbaar) als de
leerlingen ‘s ochtends naar binnenkomen. Er is dus geen aankomst van de Sint te zien deze dag. Sint
en zijn Pieten komen natuurlijk wel even langs in alle klassen. Ze delen verpakt strooigoed uit.
‘s Ochtends geven de kleuters en de groepen 3 en 4 een optreden aan de Sint en zijn Pieten in de
aula.
Ter attentie: Het is prettig als u op 4 dec. net zoals anders direct het schoolplein weer verlaat als u
uw kind heeft gebracht. Alvast dank daarvoor.

Informatie Kerstfeest 2020
Binnenkort verlaat Sinterklaas ons land en dan staat het kerstfeest
weer voor de deur. Het is anders dan andere jaren en daarover willen
we u graag informeren.

Kerststukjes en het Kerstengelproject

Op dinsdag 15 december worden er in alle groepen kerststukjes gemaakt. Deze kerststukjes gaan
na het Kerstfeest naar bewoners van woonzorgcentra in Hillegom, die dit jaar wat extra aandacht
kunnen gebruiken. (Google:Kerstengelproject 2020 van Stichting Present Bollenstreek). De kinderen
nemen de kerststukjes met hun versieringen dus niet mee terug naar huis!
De kinderen krijgen voor hun kerststukje een bakje, oase, een kaars en takjes van school. Indien u
thuis nog kerstgroen heeft dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor. Wilt u dan de takjes in kleine
stukjes geknipt meegeven aan uw kind?

Kerstontbijt
Op woensdag 16 december is er vanaf 8.30 uur in alle groepen een feestelijk kerstontbijt. Het
ontbijt wordt geheel verzorgd door de ouderraad. Uiteraard wordt feestelijke kleding ook op prijs
gesteld.
Na de kleine pauze gaan groep 4 t/m 8 in de speelzaal naar een spetterende Kerstmusical kijken.
Deze wordt opgevoerd door de leerlingen van groep 6.
Groep 1 t/m 3 gaan naar de prachtige liedjes uit deze musical luisteren.
Meegeven
Wij vragen u uiterlijk dinsdag 15 december het volgende mee te geven aan uw kind:
●

Bord, bestek en een beker in een plastic tas voorzien van naam

●

Versiersels voor het kerststukje in een plastic tasje voorzien van naam

●

Eventueel kleine takjes in een plastic tasje voorzien van naam

De kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 18 december om 12.00 uur.
Wij wensen u alvast fijne, warme en feestelijke dagen en een goede jaarwisseling toe!
Vriendelijke groeten,
De kerstcommissie van Daltonschool Hillegom

Gymles
Regelmatig komt het voor dat kinderen geen gymkleding bij zich hebben. Wij willen heel graag dat
kinderen meedoen met de gymles, omdat het belangrijk is voor hun ontwikkeling en het leren in de
klassen ook beter gaat naarmate kinderen lekker bewegen. Wilt u er echt zorg voor dragen dat uw
kind gymkleding mee heeft?
Wanneer een kind geblesseerd is zouden wij hiervan graag een briefje van u als ouder willen met
daarop de reden en een handtekening. Uiteraard is dit niet nodig als uw kind gips heeft.

Een ware december gedachte
Een aantal ouders vanuit de groepen 1/2 heeft afgelopen weken het initiatief genomen om de
krachten te bundelen om ervoor alle kinderen uit deze twee groepen een waar Sinterklaasfeest
kunnen vieren thuis met cadeautjes en lekkers. Vooral doordat we allemaal weten dat er gezinnen zijn
die het soms wat krapper hebben en het lastig is om voor de kinderen een cadeautje te kopen of wat
extra lekkers.

Hiervoor is een oproep gedaan bij de ouders van de groepen 1 en 2. Enerzijds of er ouders zijn die
een bijdrage hiervoor willen geven en anderzijds een oproep voor ouders die een extra steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Hier is aan beide kanten op gereageerd. Vooral de hoeveelheid ouders die
wilde bijdragen was hartverwarmend! Uiteindelijk is er een mooi
pakket samengesteld per gezin waarin een bon zat voor de
supermarkt, de speelgoedwinkel en de boekwinkel. Daarnaast
chocoladeletters en suikergoed.

Doordat dit project zo boven verwachting is verlopen smaakte dit naar meer en willen deze ouders
deze ‘pilot’ doorzetten voor de hele Daltonschool voor de kerstperiode. Daarom de volgende oproep
voor alle ouders van de Daltonschool:
Het afgelopen jaar is voor heel veel mensen heel erg moeilijk geweest, ook voor mij persoonlijk. Mijn
onderneming ging van een recordomzet naar een volledig lege agenda. Gelukkig is het voor mij en
mijn bedrijf in het najaar allemaal goed gekomen, maar dat geldt zeker niet voor iedereen.
De komende maand is voor iedereen een (extra) dure maand, waarin financieel veel van ouders
gevraagd wordt; én schoencadeautjes én cadeautjes én feestelijke kleding én lekker eten etc. Ik ben
blij en dankbaar dat ik nu zorgeloos inkopen kan doen. Ik ben me, mede door het afgelopen jaar, erg
bewust dat er ongetwijfeld gezinnen zijn die nog steeds zorgen hebben.
Onze wens is het volgende: wij willen heel graag zorgen dat álle kinderen van Daltonschool Hillegom
een fantastische decembermaand hebben, juist dit jaar.
Daarom namens een aantal ouders uit groep 1/2A en B de volgende uitnodiging:

Gun je je kinderen een heerlijk decembermaand, maar kun je wel wat (financiële) steun gebruiken om
een feestelijke periode te kunnen verzorgen? Denk aan cadeautjes en/of lekkers voor een leuke
avond, meld je dan aan bij Joyce.
Je blijft anoniem!!!!!! Ik en de andere ouders komen NIET te weten wíe zich bij Joyce gemeld hebben.
Wil je een financiële bijdrage geven: meld je bij Chantal Riedeman (moeder van Nijs Noordzij):
06-42962682.
Aan de hand van het aantal ouders/ kinderen dat zich anoniem aanmelden en de ‘opbrengst’,
bekijken we wat er mogelijk is.
Wij hopen dat iedereen die juist nu een steuntje in de rug kan gebruiken zich meldt bij Joyce! Dan
beloof ik bij deze plechtig dat, wij er voor zorgen dat de drukke mede-ouders niet kunnen vergeten om
hun bijdrage te doen
Zo zorgen we SAMEN dat álle kinderen een fantastische decembermaand hebben!

Coronatesten voor kinderen
Vanuit het ministerie is er een aangepast protocol gekomen waarin het volgende is opgenomen:
Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest
hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel
maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar
voren komen.
Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven
worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts
heeft en benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt
of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).

Van de MR
Op 3 november kwam de medezeggenschapsraad digitaal samen om te vergaderen.
De volgende punten zijn daarbij besproken:
COVID-19: in vergelijking met andere scholen is het rustig op school qua besmettingen. De OBO
vergoedt vanaf deze week sneltesten voor het onderwijzend personeel. Daardoor kunnen de

leerkrachten snel getest worden en krijgen ze ook diezelfde dag de uitslag. Vanaf deze week dragen
alle bezoekers binnen de school een mondkapje.
Personeel: Wanneer leerkrachten uitvallen, worden deze zoveel mogelijk vervangen door
leerkrachten die op dat moment eigenlijk met kleine groepjes werken. Door verkoudheden en griepjes
komt deze extra hulp onder druk te staan. Tot op heden is het weinig voorgekomen dat klassen naar
huis gestuurd werden.
Kerst en sint: De viering van sint en kerst zal dit jaar aangepast worden. Voor sint liggen de plannen
al grotendeels klaar. De kerstcommissie, oudercommissie en medezeggenschapsraad denken mee
over de mogelijkheden om ook kerst dit jaar gezellig te vieren.
Kleutergroepen: in mei 2021 zullen de kleutergroepen dusdanig groot zijn dat er een 3e groep wordt
gevormd. De directie is met de gemeente en beheerder van het gebouw in overleg om een meer
permanente oplossing te vinden voor de komende jaren

CJG-Webinars Kind en Media
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met een mediacoach
van Bibliotheek de Groene Venen twee Webinars over Kind en Media.
Beeldschermgebruik door kinderen. Daar kun je je wel eens zorgen
over maken. Tijdens deze avond bespreken we de voor en nadelen
van het gebruik van beeldschermen en online media door kinderen.
Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt.
Er is één webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één
webinar voor ouders van kinderen van 9-12 jaar.
Datum:
Tijd:
Kosten:

Voor de leeftijdsgroep: 4-8 jaar: donderdag 10 december 2020
Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar: dinsdag 19 januari 2021
20.00 - 21.30 uur
€ 5,- p.p.

Geïnteresseerd? Aanmelden via www.cjgcursus.nl
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84

De lunch
Lieve ouders/ verzorgers,
We zijn aangekomen bij de lunch boxjes en drinkbekertjes. Variatie is hier de grootste uitdaging denk
ik. Ook hierbij geldt de 80/20 regeling. Geef ze een gezonde en voedzame lunch mee naar school en
bewaar de ‘brood traktaties’ lekker voor het weekend. Ik wil deze week graag een recept voor een
‘traktatie’ lunch met jullie delen, om te laten zien dat gezond en SMULLEN prima samen kunnen.
Wat heeft een voedzame lunch nodig?
-

Volkoren granen

-

Portie eiwit (50 gr)

-

Portie groente (50 gr)

-

Onverzadigde vet

Met volkoren granen kun je, naast de traditionele tarwe sneetjes, ook denken aan spelt, zuurdesem,
rogge of boekweit brood. Deze granen bevatten meer waardevolle voedingsstoffen zoals meer
eiwitten en vezels. Tevens zijn de gluten doorgaans beter verteerbaar. Je kunt ook 1 boterham
vervangen met een mini muesli, (spelt of minder suiker) eierkoek of krentenbolletje. Of vervang 2
boterhammen met een volkoren pita/ wrap of pistolet. Koop je brood bij voorkeur van de bakker. Deze
gebruikt namelijk minder onnodige toevoegingen.
De eiwitten kunnen worden verdeeld in mager en vet broodbeleg:
Voorbeelden mager broodbeleg

Voorbeelden vetter beleg:

-

Kipfilet

-

Boerenmetworst

-

Rookvlees

-

Palingworst

-

Achterham

-

Boterhammenworst

-

Sandwich spread

-

48+ kaas

-

30 + kaas

-

Salami

-

Smeerkaas

-

Gerookte zalm

-

Hüttenkäse

-

Leverworst

-

Selderie salade

-

Smeerworst

-

( gekookt) eitje

-

Avocado

-

Tonijnsalade

-

Knakworstjes

-

Humus

-

Roomkaas

-

Vegetarische kaas

-

Roomkaas light

Kies het liefst voor maximaal 1 vet beleg en de overige sneetjes met mager beleg. Bewaar de
Nutella’s, chocopasta’s, hagelslag etc. lekker voor het weekend! Kies door de weeks liever voor jam,
appelstroop (beide mager) of amandel/ pinda/ cashewnotenpasta (vetter beleg) als zoetbeleg.
Hoe ziet deze verdeling er in de praktijk uit?
Lunch box vulling voorbeelden:
1.

1 sneetje brood met kipfilet en Becel plantaardig,1 sneetje brood met omelet, 1 sneetje

brood met pindakaas en wat trostomaatjes.
2.

Volkoren pistolet met smeerkaas, 1 sneetje brood met jam en wat stukjes komkommer.

3.

1 sneetje brood met een gekookt ei, 1 sneetje brood met rookvlees en een plakje

(suikervrije) ontbijtkoek of mini muesli bolletje. En een paar worteltjes.
4.

1 volkoren wrap of pita met gerookte zalm en roomkaas light, 1 boterham met

appelstroop en wat stukjes paprika.
Wat doen we in de drinkbekers? Het liefst water. Of een klein beetje suikervrije limo met water. Ik vul
vaak een deel met appelsap of Crystal clear en vul het verder aan met water. Zijn ze hier niet aan
gewend? Bouw het langzaam af naar grotendeels water en geef het mee in een leuke bidon of fles.
(Ons draakje dronk amper water, maar uit mama of papa’s sportbidon was het wel erg interessant).
Het is weekend! Tijd voor uitgebreid ontbijt en lunch met elkaar. Wij eten met regelmaat havermout
pannenkoeken als lunch (of laat ontbijt). Dit is het recept:
Havermout pannenkoeken:

Ingrediënten:
1 banaan
2 eieren
75 gr havermout
100 ml plantaardige melk
(sojamelk, amandelmelk, kokosmelk)
Snufje zout
½ tl vanille extract en of kaneel
1 tl bakpoeder
Kokosolie om in te bakken

Bereidingswijze:
Easy peasy!
Alles in de blender tot een mooi beslag
en bakken maar. Beleg ze lekker met
appelstroop, jam of Nutella (het mag).
Maar frambozen, blauwe besjes of
aardbeien gaan ook prima op deze
pannenkoekjes.
Enjoy!

Liefs,
Esther van Ruiten Jansen

Stichting Cultuurpromotie Gezinnen
Ondanks alle maatregelen rond corona is het gelukt om een prachtige december - januari editie te
maken van Spaarne Kids.
Met Spaarne Kids inspireren wij gezinnen met regionale uitstapjes op een breed cultureel gebied. Het
was best even zoeken voor de redactie maar er is gelukkig genoeg te doen in en rond Kennemerland!
Lees het allemaal in de december - januari uitgave van Spaarne Kids!
De activiteiten in deze uitgave passen uiteraard binnen de laatst afgekondigde maatregelen van de
overheid.
Hierbij de link: https://bit.ly/3mrZgmw

Webinar – Gezin in scheiding? Hoe zorg
goed voor jezelf!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de webinar ‘Gezin in scheiding’ voor
ouders met kinderen tot 18 jaar die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn.
Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat
ook moeten meemaken, maakt het extra moeilijk. Hoe kun je in
deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen? Het
eerste antwoord op die vraag is: door goed voor jezelf te zorgen.
In dit webinar hoor je hoe andere ouders dat doen en krijg je
slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering.
Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht op…
− Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?
− En wat kun je daarbij van andere gescheiden ouders leren?
Het wordt een interactieve avond boordevol praktische tips en veel tijd om ervaringen uit te
wisselen met de andere deelnemers.
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Dinsdag 15 december 2020
Tijd:
20.00 – 21.00 uur
Kosten:
Geen
Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
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