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Beste ouders/verzorgers,
Wat is de eerste week na de voorjaarsvakantie voorbij gevlogen! We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad. Veel kinderen konden hun vakantieverhalen kwijt in de groep. Deze konden
zowel positief als negatief zijn i.v.m. Corona. Ook daar is ruimte voor om te delen met elkaar. Een
school deelt lief en leed.
Vanaf deze week worden de Cito midden-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Deze toetsen
geven ons een indruk vanaf welk punt we de kinderen verder kunnen laten ontwikkelen. Aan het eind
van deze periode krijgen de leerlingen een overzicht hiervan mee naar huis.

Lentekriebels
Volgende week is het de week van de lentekriebels. De week van de
lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. We
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Dit jaar is het thema seksuele- en gender diversiteit.
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit
komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en seksualiteit. De school sluit met de lessen
relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van

juiste informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de
onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun
eigen en andermans gevoelens en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor
zichzelf en voor anderen. Zo:
●

durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit

●

ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema

●

worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag

●

leren ze respectvol met elkaar om te gaan

●

kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Groep 8
Voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen van groep 8 hun definitieve adviezen gekregen.
Samen met het onderwijskundig rapport en een unieke code kunnen zij zich inschrijven voor de
middelbare school. In een normaal jaar is dit al een spannende en soms lastige klus/keuze voor de
leerlingen. Dit schooljaar is het door de corona maatregelen extra ingewikkeld door de beperking van
fysieke rondleidingen en open dagen. Goed om te horen dat veel leerlingen toch hun uiteindelijke
keuze hebben gemaakt en dit trots komen vertellen. En nu op naar een knallend en feestelijk einde op
de basisschool.

De Avond4daagse thuis!
Helaas, maar niet onverwacht kunnen wij ook dit jaar geen normale
Avond4daagse organiseren door het coronavirus. Net als vorig jaar is
er wel een alternatief. Dit jaar organiseren wij de ‘Avond4daagse
Thuis’.

Met dit alternatief voor de normale
Avond4daagse willen wij beweging stimuleren en jou de kans geven de
enige echte Avond4daagse medaille te verdienen. Schrijf je in via onze
website: www.avondvierdaagse-hillegom.nl. Daarna loop jij 4 dagen een
afstand naar keuze met een door jouw persoonlijk gekozen route. Jouw
medaille en certificaat worden persoonlijk door ons bij je thuis bezorgd.
Het kost €5,00 en kan vanaf nu tot 31 juli 2021.

Even voorstellen
Ik ben Cindy Tettero en ik ben sinds vorige maand begonnen op de
Daltonschool. Mijn achtergrond ligt in de communicatie als
projectmanager, maar ik ben inmiddels halverwege in een
omscholingstraject tot leerkracht basisonderwijs. De komende
maanden zal ik op maandag en dinsdag ondersteunen in groep
1/2B. Daarbuiten kunnen jullie me ook in de buurt tegenkomen; met
mijn vriend en ons zoontje woon in ik het mooie Hillegom.

Vanuit de MR
Op dinsdag 2 februari kwam de medezeggenschapsraad digitaal samen om te vergaderen. De
volgende punten zijn met elkaar besproken:

Personeel:
Mart d
 e conciërge h
 eeft zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar hij heeft besloten nog lekker
door te werken.
Robert de gymleerkracht heeft een andere baan. Per 1 april zal hij zijn werkzaamheden op de
Daltonschool beëindigen.
Tagrid d
 e leerkracht van groep 3 is volledig ziekgemeld. Er wordt met man en macht gezocht naar een
vervanger.
Lindsay d
 e leerkracht van groep 3 heeft een andere baan.
Josje d
 e onderwijsondersteuner kan helaas niet op de Daltonschool blijven. Haar contract wordt
beëindigd vanuit het bestuur.
Laura i s nog steeds ziek. Wordt op dit moment nog steeds vervangen door Violet en Marieke.
Violet i s in verwachting. Zij gaat in mei met verlof.

Cito afnames
Voor 1 maart wordt er geen Cito afgenomen. Met het team is er wel al besloten dat wij als school de
Cito’s wel willen afnemen. Wij willen weten waar de kinderen nu staan. Vanaf welk punt hebben de
kinderen een ontwikkelingsstap te maken op de verschillende gebieden? Stichtingsbreed wordt
besloten wanneer de Cito M-toetsen worden afgenomen. Dit wordt de tweede week na de
voorjaarsvakantie.
Eindtoets groep 8
De eindtoets van groep 8 die in april zal plaatsvinden gaat waarschijnlijk gewoon door. Aangezien de
M8 toetsen niet zijn afgenomen door de lockdown is er door het ministerie gezegd dat je kansrijk moet
adviseren.

Volgende week is er een inspectiebezoek over kansrijk adviseren. Er wordt samen met Suze
(leerkracht), Joyce (directie), Monique (intern begeleider) en Babette (bestuur) gekeken naar de
adviezen die we hebben bedacht voor de kinderen. Hier krijgen we geen beoordeling of rapportage
voor. De onderwijsinspectie doet dit om informatie op te halen bij diverse scholen en hier hun beleid
eventueel op aan te passen.
HB in Hillegom
Samen met het samenwerkingsverband wordt er gekeken hoe een plusbeleid voor pluskinderen
vormgegeven kan worden in Hillegom. Zo kunnen deze kinderen een betere begeleiding krijgen. Dit is
voor 2e-lijns kinderen. Het overgrote deel krijgt op school de ondersteuning.
Groei brede school
De Daltonschool groeit. Hoe gaan we dit op school oplossen. Is hier ruimte voor? Met elkaar gaan we
kijken wat de mogelijkheden zijn.

Online CJG-bijeenkomst ‘Samengestelde
gezinnen’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 09 maart 2021 een
themabijeenkomst over samengestelde gezinnen voor ouders die met hun kinderen een
samengesteld gezin vormen of gaan vormen.
Tijdens de bijeenkomst krijg je van Margarita Bernal,
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden
informatie over het vinden van je weg in de uitdagende
en bijzondere situatie van een samengesteld gezin. Ze
legt uit wat de fases van een samengesteld gezin zijn, je
rol binnen het gezin, hoe je het beste om kan gaan met
je stiefkinderen, met je ex-partners en hoe je elkaar als
partners kan steunen.
Heb je een samengesteld gezin of ga je een
samengesteld gezin vormen en wil je verbetering in de
wijze waarop het gezin functioneert? Kom naar de bijeenkomst. Als je zonder partner wilt komen, dan
ben je ook van harte welkom. Het heeft wel een groter effect als je samen komt.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Dinsdag 09 maart 2021
19.30 - 21.30 uur
Online via Zoom
Geen

Wil je meedoen?

Ga voor aanmelden of meer informatie naar de website via deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

Webinar – Hoe vertellen we het de kinderen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 10 maart 2021 de
webinar ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ voor ouders die gaan scheiden en professionals.
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat je het aan je
kind(eren) moet vertellen. Veel ouders zien hier tegenop.
Het is dan ook een ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de
kinderen? Wat is het beste moment? Welke vragen zullen de
kinderen hebben?
Tijdens deze webinar gaan we in op deze vragen. Je krijgt
handvatten om het gesprek samen voor te bereiden en je krijgt
inzicht in welke vragen je kinderen kunnen hebben. Ook is er
aandacht voor de periode na het gesprek met je kind(eren). Kortom, alles komt aan bod waardoor
jullie op een goede manier aan de kinderen kunnen vertellen dat jullie gaan scheiden.
Deze avond wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en mediator en
Lianne Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Woensdag 10 maart 2021
Tijd:
20.00 – 21.30 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
Volg CJGcursus op

en

. Like it!

Voor ieder 1
De lokale loketten, het WMO-Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn
vanaf 1 maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1. Door de krachten te bundelen ontstaat
er één organisatie voor alle inwoners uit Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk die zorg,
ondersteuning of advies nodig hebben. Dit betekent dat een inwoner met een vraag of probleem bij
Voor ieder 1 efficiënt wordt geholpen.
De contactgegevens en openingstijden van de locaties staan op de website www.voorieder1.nl.
Als de coronamaatregelen het weer toelaten, kan iedereen binnenlopen tijdens de spreekuren. Het
blijft voor u mogelijk om contact op te nemen met de huidige coaches van de JGT’s of coördinatoren
van de lokale loketten of de sociale teams.
Team Hillegom: voor alle vragen over jeugd: Abellalaan 1 Hillegom (gevestigd in Dienstencentrum
Elsbroek), (0252) 74 22 72.
Voor alle overige vragen zijn we nog bereikbaar in het gemeentehuis van Hillegom: (014) 02 52 en
hillegom@voorieder1.nl.
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