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Belangrijke data

Dinsdag 8 juni 2021 Nieuwsbrief 17

Woensdag 9 - vrijdag 11 juni 2021 Kamp groep 8

Vrijdag 18 juni 2021 Groep 3 - 8: ‘Oranjespelen’ 8.30 - 12.30 u.

Dinsdag 22 juni 2021 Nieuwsbrief 18

Woensdag 23 juni 2021 Studiedag. Alle leerlingen vrij.

Beste ouders/verzorgers,

Het begint nu echt wel op zomer te lijken als we de zon zo zien schijnen. Kinderen spelen lekker

buiten. Wilt u er wel aan denken om uw kind sandalen of dichte schoenen aan te geven naar school?

Teenslippers brengen veel ongelukken met zich mee op het schoolplein tijdens het spelen.

Gelukkig gaan de besmetting cijfers wat betreft Corona de goede kant op. Afgelopen twee weken

hadden we nog wel 2 besmette leerlingen binnen onze school, dus voorzichtigheid blijft geboden. We

merken dat er toch zeer regelmatig kinderen op school komen die meer hoesten en/of verkouden zijn

dan een normaal kuchje of snifje. Wilt u, wanneer het uw kind betreft uw kind thuishouden? Dit

uiteraard totdat de maatregelen versoepelen hierin.

Gym

Deze week is meester Joost gestart als gymleerkracht voor de

groepen 3 t/m 8. Iedere dinsdag en vrijdag geeft hij super leuke

gymlessen in de Vosse aan de kinderen van Daltonschool Hillegom.



Oranjespelen

Op vrijdag 18 juni zijn er voor de groepen 3 t/m 8 de “oranjespelen”. Dit

zijn de uitgestelde koningsspelen. De organisatie hiervan heeft deze dag

geheel aangepast aan de huidige Covid-maatregelen en zal niet met

groepen en scholen door elkaar zijn.

De groepen 3 en 4 doen het programma op het veldje bij speeltuin

Kindervreugd achter onze school.

De groepen 5 en 6 hebben een programma in het Van Nispenpark.

De groepen 7 en 8 gaan naar squash Hillegom.

De kinderen hebben deze dag 1,5 uur Oranjespelen. Het zou uiteraard erg toepasselijk en leuk zijn

als de kinderen in het oranje gekleed komen of in het rood-wit-blauw. Denkt u er wel aan dat de

kleding handig moet zijn om in te sporten?

We starten en eindigen gewoon op school. U hoeft uw kind dus niet te halen en te brengen naar een

van deze locaties.

Kamp groep 8

Deze week gaat groep 8 van woensdag t/m vrijdag op schoolkamp naar

Ter Aar. Ze zullen hier drie fantastische dagen met elkaar beleven en zo

de laatste periode van de basisschool ingaan. We wensen hen heel veel

plezier!

Cito eind-periode

Deze week zijn de groepen 3 t/m 7 gestart met de Cito-toetsen. Deze toetsen worden vanaf groep 3

twee keer per jaar afgenomen. In twee weken maken kinderen bijna dagelijks een stukje van deze

toetsen. De onderwijsinspectie in Nederland verwacht van scholen dat ze de ontwikkeling van hun

leerlingen goed volgen en evalueren en hier het onderwijs op afstemmen. Want zo zorgen de scholen

er voor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Scholen mogen zelf

bepalen hoe ze de ontwikkeling van de leerlingen exact in beeld brengen. Dat kan bijvoorbeeld met

toetsen, observaties en/of andere middelen. Binnen onze stichting OBO gebruiken we hier Cito voor.

Scholen zijn sinds het schooljaar 2014/2015 verplicht om een eindtoets in groep 8 af te nemen en een

leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken.



Studiedag

Woensdag 23 juni is er een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Van de MR

Op 18 mei is de MR weer (digitaal) bijeen gekomen.

Tijdens dit overleg hebben we over de volgende onderwerpen gesproken:

GMR/OBO

Patrick Went, directeur bij OBO, gaat per januari 2022 met pensioen. De vacature voor directeur staat

open.

Communicatie groep 3

Juf Jeanette zal zich binnenkort officieel voorstellen via de ouderapp of de nieuwsbrief.

Ook zullen de ouders het email adres ontvangen zodat ze contact op kunnen nemen met de juf

wanneer ze vragen of opmerkingen over hun kind hebben.

Schoolscan

Daltonschool Hillegom voldoet aan de eisen die de overheid hieraan stelt. Ook de voortgang van de

sociale ontwikkeling van de leerlingen wordt meegenomen in de halfjaarlijkse evaluatie van de groep.

Personeel

1/2B: Juf Marieke staat 5 dagen per week voor de groep.

3: Juf Suze maandag, juf Jeanette op dinsdag – vrijdag.

Instroomgroep: Juf Laura maandagochtend, Juf Cindy maandagmiddag, Juf Tagrid dinsdag-vrijdag.

Gym: voor dit schooljaar waarschijnlijk geen zicht op docent. Er worden gesprekken gevoerd voor

volgend schooljaar.

Leerlingenraad

Deze is het afgelopen jaar weinig bij elkaar gekomen vanwege de Corona maatregelen.

Volgend jaar wordt hij met frisse moed weer opgestart.

Waarschijnlijk blijven de leden hetzelfde aangezien ze dit jaar weinig hebben kunnen bijdragen.

Groepsindeling volgend schooljaar

Joyce heeft een voorstel gedaan voor de groepsindeling voor het komende schooljaar.

Hier heeft de MR in meegedacht. Verdere informatie volgt wanneer dit definitief is.



Ouderenquête

We willen de ouders hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête.

60 mensen hebben deze volledig ingevuld.

De school scoort gemiddeld een 7,6.

We hebben veel complimenten gekregen over onder andere het onderwijs en de communicatie.

Daarnaast zijn we ook dankbaar voor de tips en persoonlijke reacties die we hebben ontvangen. Deze

zullen waar mogelijk meegenomen worden door het team en de directie.

Ook waren we blij met de aanmeldingen voor de OR en MR. De emailadressen die we hebben

ontvangen, sturen we door naar de OR. Deze zullen dan wanneer nodig contact opnemen met de

ouders.

Mocht u de antwoorden en opmerkingen in willen zien, stuur dan een berichtje naar

mr@daltonschoolhillegom.nl.

Natuurlijk is dit adres beschikbaar voor al uw vragen en opmerkingen rondom de MR.

Meeinforma


