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Belangrijke data

Dinsdag 7 september 2021 Nieuwsbrief 1

Woensdag 8 september 2021 Groep 4 naar de Olmenhorst

Maandag 13 september 20.00 uur MR vergadering

Vrijdag 17 september 2021 Hillegomse feestdag. Alle leerlingen vrij

Dinsdag 21 september 2021 Nieuwsbrief 2

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De kop is eraf van het schooljaar 2021-2022. We zijn op school

met het team goed gestart. Er is een derde kleutergroep gestart

wat de continue groei in deze groepen rust geeft. De gangen bij

de kleuters zijn opnieuw ingericht en zijn zeer rijke leerpleinen

geworden.



In de combinatiegroepen (groep 5/6 en groep 6/7) is ingezet op extra handen in de klas met behulp

van onderwijsassistentie en een stagiair Pabo die zijn eindstage loopt. Voor groep 8 zijn we nog op

zoek naar een vaste leerkracht voor 2 of 3 dagen. Vanuit onze stichting OBODB is een

wervingsbureau in de hand genomen om voor deze vacature een geschikte kandidaat te vinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte. Momenteel geeft juf Suze op maandag aan deze groep. Zij is

een zeer ervaren groep 8 leerkracht. Op di t/m do is juf Cathérine er. Zij heeft deze groep afgelopen

jaar ook gehad en weet alle ins en outs van de kinderen en hun ontwikkeling. Op vrijdag is juf Marja

er. Zij heeft deze groep kinderen in groep 4 en 5 gehad en kent de kinderen zeer goed. De continuïteit

van het leerproces van deze groep is hierbij gewaarborgd. Uiteraard zult u begrijpen dat we het prettig

vinden als we een structurele oplossing vinden in de vorm van een nieuwe leerkracht. Mocht u zelf

iemand weten die gekwalificeerd is om deze mooie baan in te vullen, dan kunt u altijd contact met mij

opnemen.

Gebruik speeltuin Kindervreugd

Komend jaar kunnen wij als school gebruik maken van

speeltuin Kindervreugd. Dit is voor alle groepen.

Studiedag

Gisteren (maandag 6 september) heeft het hele team studiedag gehad over

begrijpend lezen en begrijpend luisteren. We zijn nu een jaar op weg met de

methode “Nieuwsbegrip” en hebben hier een verdiepende cursus in gekregen om

nóg beter dit mooie vak aan te kunnen bieden. Het enorme belang van boeken

lezen (zeker ook thuis) door volwassenen en kinderen kwam hier weer nadrukkelijk

naar boven. Iedere dag uw kind minimaal 30 minuten laten lezen of voorlezen is

ons advies. Dit heeft enorme voordelen op:

1. DE TAALONTWIKKELING

Natuurlijk is voorlezen in de eerste plaats heel goed voor de taalontwikkeling. Je kind leert niet alleen

nieuwe woorden tijdens het voorlezen, het leert ook hoe zinnen in onze taal opgebouwd zijn. Als je



kind wat ouder is, zal het ook met vragen en opmerkingen komen over het verhaal. Door samen over

het boekje te praten, wordt je kind ook gestimuleerd om actief met taal aan de slag te gaan.

2. BETERE LEERVAARDIGHEDEN

Wist je dat het voorlezen van peuters en kleuters ook bijdraagt aan een betere aanleg voor leren in

het algemeen? Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat leerlingen die – voordat ze naar de

basisschool gingen – werden voorgelezen, meer kans hebben om goed te presteren op het

Voortgezet Onderwijs. Want een goed taalbegrip vormt natuurlijk de basis om alle andere vakken te

kunnen gaan leren. Wat hierbij ook meespeelt, is dat voorlezen ook het luister- en

concentratievermogen van je kind stimuleert.

3. BETERE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Uit de verhaaltjes die je je kind voorleest, leert het veel over communicatie en sociale

omgangsvormen van de personages uit het boek. Op die manier help je je kind dus om zich in een

ander te verplaatsen en stimuleer je het om zichzelf ook goed te uiten in de communicatie met

anderen. Bovendien oefent het natuurlijk ook in de interactie met jou tijdens het voorlezen.

4. HET BEGRIJPEN VAN DINGEN

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen.

Door regelmatig voor te lezen, ontwikkelt je kind het vermogen om meer abstracte concepten te

begrijpen, zoals bijvoorbeeld vriendschap en de verschillende emoties. En door de verhalen krijgt je

kind ook inzicht in oorzaak en gevolg.

5. STEUN BIJ NIEUWE ERVARINGEN

Boekjes over dingen waar je kind in het dagelijks leven ook mee in aanraking komt, al dan niet voor

het eerst, kunnen helpen om dingen bespreekbaar te maken, je kind voor te bereiden op bepaalde

gebeurtenissen en ook steun bieden. Denk bijvoorbeeld aan de komst van een broertje of zusje, een

verhuizing of ziekte en dood. De manier waarop de personen in het boekje ermee omgaan, kan als

een voorbeeld dienen van hoe je met bepaalde situaties, gebeurtenissen of emoties om kunt gaan.

6. FANTASIE

Ook de fantasie wordt gestimuleerd door je kind regelmatig voor te

lezen. Door de verhalen leren kinderen namelijk zich een

voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit

hebben gezien of zelf (nog) niet hebben meegemaakt.



7. EEN BETERE RELATIE MET JOU ALS OUDER

Veel ouders zullen het herkennen; de momenten dat je even rustig met je kind kunt zitten en knuffelen

is voorbij! Kinderen willen de wereld ontdekken; rennen, spelen. Door op een vast moment op de dag,

bijvoorbeeld voor het slapen gaan, om samen een boekje te lezen, krijg je weer even die fijne tijd

terug van toen je kind nog baby was en niets liever wilde dan bij jou op de arm zijn.

Afgelopen donderdagmiddag na school hebben we buiten een klein feestje gehouden omdat juf Erny

40 jaar in het onderwijs zit. Eigenlijk was dit in januari al, maar toen was het niet mogelijk om bij

elkaar te komen. Nu kon dat gelukkig wel op 1,5m. Juf Erny heeft genoten van deze middag en is

goed in het zonnetje gezet.

Informatieavond

Vanavond is de jaarlijkse informatieavond. Helaas kunnen we deze nog niet

‘live’ op school houden, omdat we dan de 1,5 m niet kunnen aanhouden

met elkaar. Van de leerkracht van uw kind heeft u een link gekregen om in

te loggen. Een belangrijke avond voor u om hierbij aanwezig te zijn.

Uitje groep 4

Aanstaande woensdag gaat groep 4 naar de Olmenhorst. Leuk!

Leerlingraad

Ook dit jaar gaan we van start met de

leerlingraad. Afgelopen jaar is deze volledig in

het water gevallen door de coronamaatregelen.

We hebben besloten dat de kinderen die

afgelopen jaar in de leerlingraad zaten, dit jaar

ook weer in de leerlingraad zitten (als ze dit

willen). Vanuit groep 5 komen twee nieuwe

leerlingen in de leerlingraad erbij. Zodra de

gehele leerlingraad bekend is zullen we ze aan

u voorstellen.



Nieuwe tijden tussenschoolse opvang

Zoals u eind vorig schooljaar al in de nieuwsbrief heeft

kunnen zijn de tijden voor de lunch een kwartier

verschoven. Dit om meer buitenspeeltijd voor de

kinderen te creëren. Hierdoor is 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.

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. Vanaf deze

week starten de lessen HVO weer op. Dit zal voorlopig voor de groepen 5,

7 en 8 zijn op vrijdagmiddag. Juf Ingrid komt dan deze lessen verzorgen.

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

‘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!

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl
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https://www.cjgnoordwijk.nl/cursussen/start-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---noordwijk/-1/3204/584706/#clt6159
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