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Belangrijke data

Dinsdag 21 september 2021 Nieuwsbrief 2

Maandag 4 oktober 2021 14.00 - 15.00 uur JGT spreekuur op school

Dinsdag 5 oktober 2021 Nieuwsbrief 3

Woensdag 6 oktober 2021 Start kinderboekenweek

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag is de herfst van start gegaan en dat is al goed te merken als we beneden in de gangen

rondlopen bij de groepen 1 en 2.

In groep 3 wordt heel hard geoefend met de tot nu toe aangeboden letters. Wat gaan de kinderen al

goed met het lezen!



In groep 4 is het begin gemaakt met het aanleren van de tafels.

In groep 5/6 is er met meester Jesse heel hard geknutseld aan grappige

vogels. Wat staat dat vrolijk in de klas!

En vorige week zijn de groepen 7 en 8 met de bus naar het

Rijksmuseum geweest. Wat een prachtige ervaring was dat!

Ouderraad

De ouderraad helpt de school in het organiseren van vele activiteiten, zoals het Sintfeest, kerst, het

zomerfeest etc. Vind u het leuk om hier een handje aan mee te helpen, geef u dan op bij:

directie@daltonschoolhillegom.nl

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl


Hulpouders gezocht!

Doordat alle coronamaatregelen aan het versoepelen zijn is het voor ons als school ook weer

mogelijk om het creatieve circuit op te gaan starten. Dit houden wij iedere donderdagmiddag van

13.15 tot 14.15 uur voor de groepen 3 t/m 8 en op vrijdagochtend voor de kleuters. Zou u het leuk

vinden om op deze momenten een groepje leerlingen te begeleiden met bijv. een creatieve activiteit,

of kunt u wellicht zelf een bepaalde les verzorgen zoals bijv. kinderyoga, theater, zingen, muziek,

bewegen, een bepaalde sport, etc. geef u dan op bij: marja.buitenwerf@daltonschoolhillegom.nl

Mailadressen leerkrachten

Wanneer u een vraag aan de leerkracht van uw kind heeft of u wilt een afspraak maken, dan

hieronder alle mailadressen op een rijtje:

1/2A savannah.vaneeden@daltonschoolhillegom.nl

1/2B laura.vledder@daltonschoolhillegom.nl marieke.dejong@daltonschoolhillegom.nl

1/2C iris.geerlings@daltonschoolhillegom.nl sandra.boonstra@daltonschoolhillegom.nl

Gr. 3 jeannette.swaalf@daltonschoolhillegom.nl nina.degroot@daltonschoolhillegom.nl

Gr. 4 femke.vanleeuwen@daltonschoolhillegom.nl erny.vandalen@daltonschoolhillegom.nl

Gr. 5/6 marja.buitenwerf@daltonschoolhillegom.nl femke.vanleeuwen@daltonschoolhillegom.nl

Gr. 6/7 nicole.weijer@daltonschoolhillegom.nl suze.plug@daltonschoolhillegom.nl

Gr. 8 catherine.braggaar@daltonschoolhillegom.nl

Joyce Romijn, directeur directie@daltonschoolhillegom.nl

Monique Romijn, intern begeleider ib@daltonschoolhillegom.nl

Campagne Kies een club loopt tot 30 september

Deze week is de campagne Kies een club gelanceerd. Nu alle sport- en cultuurclubs weer open zijn,

willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven lid te worden van een club. Tijdens de

campagne kunnen ouders contact met ons opnemen via een (tijdelijk) speciaal telefoonnummer 088 –

88 00 888 of via kieseenclub.nl.
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Doel van de campagne ‘Kies een club’ is om ouders te laten weten dat het Jeugdfonds helpt. Door te

bellen met het 088 nummer of via kieseenclub.nl, brengen we ouders in contact met een intermediair

(zoals vrijwilliger Leergeld, leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, wijkteam) die een

aanvraag kan doen. De campagne loopt tot en met 30 september en is zichtbaar in supermarktketen

Dirk van den Broek, stads- en streekbussen, posters in straatbeeld en online.

Kinderboekenweek

Ieder jaar in oktober is de kinderboekenweek. Ook dit jaar zal deze plaatsvinden. De

kinderboekenweek is van 6 t/m 15 oktober en zal in het teken staan van “worden wat je wil”. De

komende periode zult u verdere informatie ontvangen hierover vanuit de werkgroep.

Leerlingraad

Dit jaar gaan we weer starten met de leerlingraad. Afgelopen jaar heeft dit helaas niet door kunnen

gaan. Daarom hebben we besloten dat dezelfde leerlingen als vorig jaar in de leerlingraad zullen

zitten. Daarbij zijn wel 2 nieuwe leerlingen toegevoegd vanuit groep 5. De leerlingraad bestaat uit:

Tom en Layla uit groep 5

Femke en Thijs uit groep 6

Alaysa en Gareba uit groep 7

Julia en Julie uit groep 8

http://kieseenclub.nl/


Gymlessen

We merken dat er regelmatig behoorlijk wat kinderen te laat zijn vanuit groep 5 bij de gymlessen op

dinsdagochtend. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd bij de Vosse is, zodat meester Joost om 8.30

uur kan starten met de les?

Denkt u bij de gymlessen er ook aan gepaste kleding mee te geven? Dit is:

-Een t-shirt

-Een korte broek

-Gymschoenen voor in de gymzaal. (Geen schoenen waar buiten

op gelopen wordt)

Vlieg op, dikke bromvlieg!

Op zaterdag 25 september is er een kindertheatervoorstelling in ’t Poelhuys in Lisse.

Versjes, vertelling, live muziek en zang zijn de ingrediënten

voor Vlieg op, dikke bromvlieg!

Kinderen mogen niet alleen kijken en luisteren, maar ook ervaren.

Ze krijgen meerdere malen de kans om op het toneel

mee te spelen.

Een voorstelling met een werkelijk verpletterend einde!

Tickets voor deze voorstelling kunnen gekocht worden via www.floralis.nl



Meeroken



Ouders met psychische problemen of
een verslaving



Webinar – Kinderen en (online) pesten

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar
over Kinderen en (online) pesten voor ouders met kinderen van 4 tot 14 jaar in regio Hollands
Midden.

Als ouder kun je te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind gepest
of pest je kind anderen. Wat zijn de gevolgen van pesten en hoe kun je een
gepest kind helpen? En wat doe je in geval van cyberpesten?

Bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve neemt je tijdens dit
webinar mee naar het hoe en waarom van pesten en ze geeft informatie en tips
over wat jij als ouder kunt doen. Wanneer en hoe praat je met je kind als hij te
maken krijgt met pesten in zijn omgeving? Hoe ga je ermee om als je kind pest
of gepest wordt? En wat kan jij als ouder doen om je kind te helpen?

Dit gratis webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, vindt
plaats op dinsdag 28 september 2021 van 20.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden kan via 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

@ cjgcursus

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3465&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Uitnodiging
Webinar

Kinderen en (online) pesten
Dinsdag 28 september 2021
van 20.00 tot 21.00 uur
Voor ouders van kinderen van 4 tot 14 jaar

Pesten gebeurt op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door iemand uit te schelden of

buiten te sluiten. Maar ook door spullen af te pakken of stuk te maken. Door te

stelen, iemand te achtervolgen of bedreigen. Of lichamelijk: door te duwen of te

slaan. Er is vaak één pestkop en een groepje jongeren dat meedoet, de

meelopers. Pesten gebeurt op school, maar ook op de sportclub of in de buurt.

Als ouder kun je dus te maken krijgen met pesten. Misschien wordt je kind

gepest of pest je kind anderen. Wat zijn de gevolgen van pesten en hoe kun je

een gepest kind helpen? En wat doe je in geval van cyberpesten?

In dit webinar, neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je mee naar het hoe en waarom

van pesten en geeft ze informatie over wat jij als ouder kunt doen. Ze bespreekt wanneer en hoe je met

je kind over dit thema kan praten als je kind te maken heeft met pesten in zijn omgeving. Hoe ga je

ermee om als je kind pest of gepest wordt? En wat kan jij als ouder doen om je kind te helpen?

Aanmelden:
Wil je meer weten over pesten?

Meld je dan gratis aan voor het webinar Kinderen en (online) pesten via www.cjgcursus.nl of via deze

link.

http://www.cjgcursus.nl
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‘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.cjgnoordwijk.nl/cursussen/start-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---noordwijk/-1/3204/584706/#clt6159
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl

