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Belangrijke data

Dinsdag 23 maart 2021 Nieuwsbrief 12

Dinsdag 23 maart 2021 MR-vergadering

Zondag 28 maart 2021 - 2.00 uur Zomertijd, klok naar 3.00 uur

Donderdag 1 april 2021 Lentefeest

Vrijdag 2 april 2021 Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

Maandag 5 april 2021 2e Paasdag (alle leerlingen vrij)

Dinsdag 6 april 2021 Nieuwsbrief 13

Beste ouders/verzorgers,

Helaas heeft het Covid-virus onze school afgelopen week getroffen. Met een gebouw waarin dagelijks

zo’n 300 mensen zijn is het natuurlijk ook bijna onvermijdelijk. De GGD heeft de school geholpen bij

de acties die genomen moesten worden omtrent de quarantaine.

Ik ben heel trots op ons team die zich iedere keer weer enorm

flexibel weet in te zetten en oplossingsgericht meedenkt. We

wensen uiteraard juf Femke heel veel beterschap en hopen bij

juf Erny op een negatieve testuitslag. Groep 4 heeft deze week

online les van juf Erny.

Momenteel worden de Cito M-toetsen afgenomen. Zodra we hiervan de

resultaten hebben krijgen de kinderen deze mee op papier naar huis.

Het kan deze keer wellicht iets langer duren, omdat we merken dat veel

kinderen thuis moeten blijven wegens corona gerelateerde klachten.

Hierdoor moeten zij deze toetsen inhalen op een later moment.



Vanaf 1 april zal meester Robert, onze gymleerkracht

Daltonschool Hillegom verlaten. Wij zijn hard op zoek

naar een geschikte vervanger voor meester Robert en

houden u uiteraard op de hoogte als we iemand hebben

gevonden.Het kan zijn dat de nieuwe leerkracht niet

meteen op 1 april kan starten en dat er even geen gym

gegeven kan worden. Uiteraard zullen wij u hiervan op

de hoogte houden.

Daltonschool Hillegom is een populaire school in Hillegom. We merken dat veel ouders en kinderen

graag kiezen voor onze mooie school en onderwijsvisie. Mocht u nog iemand weten met kinderen die

nog niet op een school zijn ingeschreven, wilt u ze verzoeken om in te schrijven als ze dat wensen?

Wij kunnen dan tijdig anticiperen hierop met de groepsindelingen en het aanstellen van leerkrachten.

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.

http://www.avondvierdaagse-hillegom.nl


GGZ Rivierduinen
Kinderen en Jeugd

Tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’

Informatie voor ouders van aanstaande brugklassers

GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd

organiseert jaarlijks een tweedaagse

zomercursus voor aanstaande brugklassers.

De cursus is bedoeld voor kinderen die

problemen ervaren in de omgang met

leeftijdsgenoten. Doel van de cursus is dat

kinderen straks met meer plezier en

zelfvertrouwen naar de nieuwe school gaan.

In de cursus ervaren kinderen dat zij niet de enigen

zijn die kampen met dit soort problemen. Op een

speelse en ontspannen manier leren wij hen de

volgende vaardigheden:

- contact leggen met andere kinderen;

- opkomen voor jezelf (assertiviteit);

- omgaan met plagen en pesten.

Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief

denken en non-verbaal gedrag zoals houding,

oogcontact en stemgebruik.

Werkwijze

Door met elkaar te praten, door oefeningen en

rollenspelen te doen en met behulp van tips, leren

de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met

elkaar kunnen omgaan.

De ouders

Voorafgaand aan de cursus vindt een

kennismakingsgesprek en een ouderavond plaats.

Op de ouderavond kunnen ouders nader

kennismaken met de begeleiders van de cursus en

geven we informatie over de cursusinhoud. Er is

voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

We besteden ook aandacht aan wat ouders zélf

kunnen doen om hun zoon of dochter te

ondersteunen na de cursus.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op 26 en 27 augustus 2021,

van 9.00 tot 16.15 uur, in de laatste week van de

zomervakantie .Er is plaats voor maximaal tien

kinderen per groep.

Plaats:

Lisse: Fioretti College, Sportlaan 3

Leiden: Bonaventura college, Marienpoelstraat 6

Aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

de afdeling Preventie van GGZ Rivierduinen Kinderen

en Jeugd, Sandifortdreef 19 in Leiden.

Telefoon: 071 890 88 88

E-mail:    preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl

Website: www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd

Kosten

Geen

Kennismakingsgesprek

In juni/juli vindt het kennismakingsgesprek plaats.

In juni nemen wij hiervoor contact met u op.

http://www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd


Voor meer informatie: www.cjghm.nl/thema 

 
Meer informatie over Corona op de site van het CJG  
 
Doorpraten? Welkom bij Pedagogisch advies  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

Uit onderzoek blijkt dat ouders enorm veel veerkracht en creativiteit hebben laten 
zien in het afgelopen jaar. De tweede lock-down voelde voor ouders extra zwaar, 
hoewel sommigen aangaven dat ze nu beter wisten hoe ze het konden aanpakken.  
 
Hoe houd jij het de komende tijd ook nog vol? 

 Leg de lat niet te hoog. Samen met je kinderen zo goed mogelijk door deze 
crisis komen is nu de belangrijkste opdracht. 

 Zoek momenten en manieren waarop je zelf echt even kan opladen. Een eind 
wandelen, naar een soap kijken, diamond-painten, naar de kapper gaan. 

 Blijf zoeken naar leuke dingen om samen met je kinderen te doen. Bij 
voorbeeld via deze link.  

 Zoek andere ouders, een leerkracht, of je vriend(in) op  om (online) te delen 
hoe het loopt en hoe het met je is. 

 Beperk het aantal keren per dag dat je naar het nieuws kijkt. 

 Neem contact met ons op als je professioneel advies wilt. We zijn er juist ook 
nu om met je mee te denken.  

Een jaar Covid-19. Een jaar vader of moeder 
zijn in tijden van verandering, onzekerheid, 
verlies, bezorgdheid en dubbele belasting.  
 
Misschien is of was jouw kind angstig voor 
het onbekende virus. Of was hij druk en 
dwars tijdens de sluiting van de speelzaal.  
Misschien heeft jouw kind geroepen dat de 
juf alles véél beter uitlegt (nadat je om 5 uur 
was opgestaan om de boel rond te krijgen). 
 
Gelukkig zijn ze weer naar school en opvang.  
En jij? Ben jij er nog?  

            

            Vader of moeder zijn in tijden van Corona 

https://www.cjghillegom.nl/pagina/basisschoolkind/gezondheid/ziekten-en-aandoeningen/coronavirus/877103
https://www.cjghillegom.nl/pagina/basisschoolkind/gezondheid/ziekten-en-aandoeningen/coronavirus/877103
https://www.cjghillegom.nl/pagina/cjg-pedagoog/637438
https://www.kidsproof.nl/Leiden/blog

