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Belangrijke data

Dinsdag 6 juli 2021 Nieuwsbrief 19

Maandag 12 juli 2021 Afscheidsavond groep 8

Dinsdag 13 juli 2021 12.15 uur uitzwaaien groep 8

Woensdag 14 juli 2021 Schoonmaakmiddag

Donderdag 15 juli 2021  12.45  - 13.30 uur Wenmoment nieuwe schooljaar

Vrijdag 16 juli 2021 11.55 uur Aftellen naar zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021 Zomervakantie

Beste ouders/verzorgers,

De allerlaatste twee weken van het schooljaar zijn aangebroken.

Groep 8 is dagelijks hard aan het oefenen voor de eindmusical. Deze zal aanstaande vrijdag worden

opgevoerd voor de kinderen van onze school. Maandagmiddag voor opa’s/oma’s en maandagavond

voor ouders en oudere broers/zussen.

Op dinsdag 13 juli wordt groep 8 om 11.45 uur uitgezwaaid door de hele school. Fijn als op dit

moment de ouders van deze kinderen ook aanwezig zijn.

Afgelopen maandag is de groepsindeling voor het komende jaar naar u verstuurd. Dit brengt nu en

dan wat emotie met zich mee. Uiteraard staan wij open voor het gesprek. Wanneer u dit kenbaar

heeft gemaakt zullen wij een afspraak met u inplannen.

Afscheid collega’s

Bij het uitgaan van de brief met de groepsindeling met bijbehorende leerkrachten is het u misschien

ook opgevallen dat er een aantal leerkrachten ontbreekt het komende jaar. Wij gaan afscheid nemen

van de volgende leerkrachten:



● Juf Tagrid. Zij gaat naar Breda verhuizen om daar te gaan samenwonen met haar vriend.

● Juf Marieke Hoes. Zij wordt intern begeleider op een school in Leiderdorp.

● Juf Kim. Zij heeft afgelopen half jaar bij ons ingevallen op school. Haar contract eindigt.

● Juf Cindy. Zij heeft afgelopen periode zowel stage gelopen in groep 1/2 en is daarnaast

werkzaam geweest als onderwijsassistent. Zij gaat haar studie aan de Pabo afronden.

Wij wensen al deze collega’s heel veel plezier en succes met alles wat ze gaan doen de komende

periode!

Baby-nieuws

Op 28 juni j.l. is juf Violet bevallen van een prachtige dochter Rosie. Het gaat

heel goed met moeder en dochter.

Nieuwe tijden tussenschoolse opvang

Komend jaar zullen de tijden voor de lunch een kwartier verschuiven. Dit om meer buitenspeeltijd voor

de kinderen te creëren. Hierdoor wordt de lunchtijd van 11.45 uur tot 12.30 uur.

De dagen (ma-di-do-vr) (vrijdag alleen voor de groepen 4 t/m 8) zal er voor de kinderen als volgt

uitzien:

8.30 - 11.45 uur les voor alle groepen

11.45 - 12.05 uur onderbouw buitenspelen, bovenbouw eten

12.05 - 12.30 uur bovenbouw buitenspelen, onderbouw eten

Bovenbouwleerkrachten nemen de kinderen mee naar binnen van het plein en hervatten de lessen

12.30 - 14.30 uur les voor alle groepen

De woensdag (en vrijdag voor de groepen 1 t/m 4) blijven gewoon van 8.30 uur tot 12.30 uur les.



Afscheid groep 8 (musical tijden, uitzwaaien, etc)

Hier nogmaals alle tijden op een rijtje m.b.t. groep 8:

Vrijdag 9 juli:

musical opvoeren voor leerlingen Daltonschool Hillegom

Maandag 12 juli :

inloop: 12.30, aanvang 12.45 uur musical opvoeren

opa’s/oma’s. etc

Maandag 12 juli:

Kinderen 17.00 uur op school

Inloop 19.15 uur ouders, aanvang 19.30 uur opvoeren musical ouders en oudere broers/zussen.

Dinsdag 13 juli:

Leerlingen groep 8 11.00 uur op school

11.45 uur uitzwaaien groep 8 met hele school en ouders groep 8.

Wenmoment

Donderdag 15 juli van 12.45 uur - 13.30 uur is het jaarlijkse wenmoment. Dan gaan alle kinderen van

de school even wennen in hun nieuwe klas en bij de leerkracht(en) van het volgend jaar. Ook zullen

een aantal nieuwe kinderen van buitenaf bij ons op school komen. Zij sluiten bijna allemaal ook op dit

moment aan in hun nieuwe klas.

Start nieuwe schooljaar

Op maandag 30 augustus zien we graag alle kinderen weer op school tussen 8.15 uur en 8.30 uur.

Momenteel is het nog zo dat ouders niet de school in mogen komen tijdens het haal- en

brengmoment, omdat we de 1,5m nog

Studiedagen komend jaar

Momenteel worden de data van de studiedagen voor komend schooljaar overlegd met de aanbieders

die het team gaan scholen op bepaalde vlakken. Dit zullen in totaal 3 studiedagen worden voor

komend jaar. We zullen u z.s.m. informeren over de precieze data hiervan. Uiteraard kunt u ervan

uitgaan dat de eerste niet vlak na de zomervakantie is.



HVO terugkijken

Wat hebben de kinderen gedaan?

De tijd gaat razendsnel. De afgelopen weken hebben de

kinderen een hoop kunnen doen tijdens de HVO-lessen. Ik

wil jullie graag in het kort vertellen wat de kinderen hebben

gedaan.

De eerste weken zijn we bezig geweest met het thema

kennismaken. De kinderen konden mij beter leren kennen en

ik hen. We hebben nagedacht over: Welke vragen mag je

aan iemand stellen die je nog niet goed kent? Mag en wil je

alles over jezelf vertellen aan iemand die je nog niet goed

kent? Wat vind je belangrijk dat de nieuwe juf over jou weet?

Wat vind je belangrijk om van de juf te weten? Daarnaast

hebben de kinderen kennis gemaakt met het vak

HVO: de betekenis van de letters van HVO en de

acht belangrijkste vaardigheden die bij HVO

aandacht krijgen.

De andere weken hebben in het teken gestaan van

het thema samenleven. We hebben onder andere

het paperclip-spel gedaan en de kinderen hebben

in tweetallen een tekenopdracht gedaan. De

kinderen hebben ervaren en nagedacht over: Welke

gevoelens ervaar ik als ik moet samenwerken met

iemand die ik niet leuk vind? Bij welke rol voel ik mij prettig, de leider en/of de volger? Hoe

bouw je verder op de ideeën van een ander?

We hebben nog één les HVO te gaan dit schooljaar. We zullen het jaar feestelijk afsluiten.

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

Hartelijke groeten,

Ingrid Meus



HVO komend jaar

HVO (Humanistisch Vormend Onderwijs) wordt op Daltonschool Hillegom al

lange tijd gegeven. Speciaal opgeleide leerkrachten geven dit vak 1x per

week 45 minuten. We merken dat deze lessen een enorme meerwaarde

hebben in het denken over de maatschappij voor de kinderen.

Over humanistisch vormingsonderwijs

Doel van HVO

● Sociale levenskunst: kinderen leren omgaan met zichzelf (emoties, waarden, zorgen) en

met hun medemensen (familie, vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes).

● Sociaal en ecologisch burgerschap: kinderen leren omgaan met het grotere geheel van

de samenleving en de (natuurlijke) wereld om zich heen.

Lesonderwerpen

De onderwerpen hebben te maken met de levensvragen van kinderen: Wat is voor jou belangrijk in

het leven? Hoe kunnen mensen goed samenleven denk je? Wat betekent de natuur voor jou? Wat

gebeurt er als je huisdier dood gaat? Het zijn vragen waar vaak niet gelijk een antwoord op te

vinden is. Tijdens de les onderzoeken we deze vragen en krijgt uw kind de ruimte om tot een eigen

antwoord te komen.

De levensvragen hebben vaak te maken met onderwerpen als emoties, waarden en regels,

gezondheid en ziekte, familie en vriendschap, pesten, duurzaamheid en milieu, dieren, de toekomst

en omgangsvormen.

Dialoog centraal

In de lessen staat de dialoog tussen kinderen en docent centraal. De docent HVO stelt, evenals de

Griekse filosoof Socrates indertijd, vooral prikkelende en kritische vragen, die kinderen stimuleren

zelf na te gaan denken over de verschillende onderwerpen. Ze worden daarbij op speelse wijze

aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen.



Vaardigheden

Tijdens de lessen wordt gewerkt aan de acht belangrijke HVO-vaardigheden:

1. Jezelf kunnen en durven uiten

2. Begrijpen en verwoorden waar ‘het’ over gaat

3. Kunnen luisteren, herhalen en vragen stellen met respect voor de ander

4. Kunnen kijken naar jezelf

5. Jezelf verplaatsen in en begrip hebben voor de ander, het andere, en het kunnen

omgaan met verschillen

6. Samen op onderzoek gaan

7. Verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag

8. Kunnen reflecteren

Werkvormen

Om de verschillende kwaliteiten van alle leerlingen te stimuleren gebruikt HVO zoveel mogelijk

verschillende werkvormen in zijn of haar lessen. Hierbij kunt u denken aan toneel, rollenspel,

(filosofisch) kringgesprek of debat, spelvormen, werkbladen of een knutselactiviteit.

HVO is godsdienstig neutraal

Tijdens HVO wordt gewerkt met het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een

levensbeschouwing, waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Kernwaarden zijn

zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Vanuit deze

waarden is de begeleiding van de kinderen erop gericht dat de kinderen tot een eigen mening,

oordeel of antwoord mogen komen.

Deze lessen zijn vrijblijvend voor de groepen 5 t/m 8. Wanneer u NIET wilt dat uw kind aan deze

lessen mee doet mag u dat kenbaar maken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar:

directie@daltonschoolhillegom.nl

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl


Podcast Serie ‘Is dit

normaal?’

De ontwikkeling van kinderen en vragen die

ouders erbij hebben

Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18 jaar.

Elke fase, van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn

eigen uitdagingen en vragen. Wat maken ouders mee bij

de opvoeding en het opgroeien van hun kind(eren) en

waar lopen zij tegenaan?

In deze podcast serie spreken diverse professionals met

ouders over uitdagingen bij het ouderschap en de

opvoeding van kinderen. De onderwerpen zijn situaties

waarin veel ouders zich kunnen (en zullen!) herkennen.

Vaak denken ouders dat zij de enige zijn die tegen deze specifieke vragen of situaties aanlopen, maar

dat is lang niet altijd zo. Vaak is het gedrag van je kind hartstikke normaal en hoort het bij de

leeftijdsfase waarin ze zitten.

‘Is dit normaal? De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders erbij hebben.’ bestaat uit

meerdere afleveringen van ongeveer 30 minuten. Iedere podcast komt er een ander onderwerp

aan bod, waarbij ouders openhartig hun verhaal vertellen en professionals hier enkele tips en

adviezen over geven. De onderwerpen die tot op heden zijn opgenomen gaan over puberaal

gedrag, driftbuien bij peuters en typisch jongensgedrag.

Beluister de gratis podcastserie via www.cjghm.nl (en klik op jouw gemeente) of via deze
link.

Meer informatie en luisteren naar de podcastserie
Website: www.cjggouda.nl/pagina/podcasts/877917
E-mail: cjggouda@ggdhm.nl

https://www.cjggouda.nl/pagina/podcasts/877917


Online lezing:

Hoe beleeft een tweeling de puberteit?

Tijdens de lezing licht Coks Feenstra, tweelingspecialist en auteur van 'Het Grote Tweelingenboek'
typische tweelingsituaties toe die in de puberteit voorkomen.

Het centrum voor jeugd en gezin organiseert de online lezing Hoe beleeft een tweeling de
puberteit? voor ouders van meerlingen tussen de 11 en 18 jaar.

Net als eenlingen zoeken tweelingen in de puberteit hun identiteit,
maar voor hen is de situatie anders. Ze maken een dubbel
losmakingsproces door (van ouders èn tweelingbroer/zus) en
moeten hun eigen identiteit vinden, vanuit een nauwe
betrokkenheid met hun co-twin. Geen makkelijke opgave, hoewel
het tweelingzijn ook voordelen heeft in deze periode.

Drs. Coks Feenstra zal  uitgebreid over de ontwikkeling van
tweelingen in de puberteit spreken. Ook zal ze tips geven hoe je
als ouder om kan gaan met een puberende meerling.

De lezing is online via Zoom.
Datum:     Donderdag 8 juli 2021
Tijd:    19.30 – 21.30 uur
Kosten: € 5,- per aanmelding

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

Online lezing Autisme en gamen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert de online lezing Autisme en gamen voor ouders
van kinderen met (een vermoeden van) autisme.

De lezing wordt gegeven door André Parren, pedagoog en ervaringsdeskundige op het gebied
van gamen.

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jongeren.
Gamen heeft zeker veel positieve kenmerken, maar er
zijn ook negatieve kenmerken. En het lijkt erop dat
gamers met autisme eerder problematisch gamegedrag
vertonen dan anderen.

Nog meer dan bij gamers zonder autisme,
heeft gamen voor de jongere mét autisme vaak een
functie. Waarom is dit? In de online lezing wordt aandacht besteed aan wat de signalen van
problematisch gamegedrag zijn. Ook vertellen we hoe je dit gedrag het best kunt begeleiden.

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3113&ForcePreview=cursus//


De lezing is online via Zoom.
Datum:     Donderdag 15 juli 2021
Tijd:    19.30 – 21.30 uur
Kosten: Geen

Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of deze link.

‘Piep, zei de muis’

Piep, zei de muis! -  bijeenkomsten voor kinderen

Na de zomervakantie starten er in Noordwijk bijeenkomsten Piep, zei de muis! voor kinderen
van 4 tot en met 7 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in hun directe
omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen
raad mee weet. Een familielid die ziek is, een scheiding, verlies,
verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug
gebruiken.

Wat kan je verwachten?
‘Piep, zei de muis’ is een leuke groep waar kinderen plezier
hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben.
Een kind leert dat het probleem niet door hem of haar komt. De
handpop vertelt over wat hij meemaakt en vraagt de kinderen om samen met hem hiervoor
oplossingen te zoeken.

Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de groep doen en waarom. En we
bespreken andere zaken waar ouders in de opvoeding tegenaan lopen.

Waar en wanneer?
Locatie: De Schapendel, Stakman Bossestraat 73 in Noordwijk
Data:     Dinsdag 14, 21, 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2, 9, 16, 23 november 2021
Tijd:    15.30 – 17.00 uur
Kosten: Geen

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie of meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl of 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!

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjggouda.nl/cursussen/cjg-lezing-autisme-en-gamen---online/-1/3479/58266
http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjgnoordwijk.nl/cursussen/start-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---noordwijk/-1/3204/584706/#clt6159
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Zomer Fun  
Leeftijd 6 tot 12jr 

Waar:   SDO Korfbal (naast Sport Plaza) 

Tijd:   18:30 tot 20:00 (en soms een beetje later ) 

 

Drinken en wat lekkers krijg je van ons…. 

Kijk op facebook: https://www.facebook.com/SDOHillegom 

Iedere donderdag van de schoolvakantie 
een leuk evenement op ons veld! 

Ben je er 3 keer of meer? 

Dan loot je mee voor een van de 3 prijzen! 

(uitreiking de laatste avond) 

22-7-2021 OLYMPISCHE SPELEN 12-8-2021 WATERPRET 
29-7-2021 FLOOR IS LAVA 19-8-2021 VOL GAS OP HET GRAS 
5-8-2021 JAMES BOND SPEL 26-8-2021 MEESTE STEMMEN GELDEN 

https://www.facebook.com/SDOHillegom

