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Dinsdag 5 oktober 2021

Dag van de leerkracht

Woensdag 6 oktober 2021

Start kinderboekenweek (t/m 15 oktober)

11 t/m 15 oktober 2021

10-minuten gesprekken

Vrijdag 15 oktober 2021

Kinderboekenmarkt 11.00 - 11.45u.

Vrijdag 15 oktober 2021

Alle leerlingen om 12.00u. uit

18 t/m 22 oktober 2021

Herfstvakantie

Dinsdag 26 oktober 2021
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op het moment van schrijven valt de regen met bakken uit de hemel. De herfst heeft duidelijk zijn
intrede gedaan. Vandaag is de dag van de leerkracht. Alle leerkrachten op Daltonschool Hillegom zijn
getrakteerd op een heerlijk taartje en voelen zich allemaal een beetje jarig.
Morgen (woensdag 6 oktober) begint de kinderboekenweek. Er zal voor de kinderen van de
Daltonschool morgenochtend een gezamenlijke opening zijn in de aula. Het thema van de
kinderboekenweek is “Worden wat je wil”. Iedere klas krijgt een nieuw boek die uiteraard voorgelezen
gaat worden. Vrijdag 15 oktober is de laatste dag van de kinderboekenweek. Deze dag duurt tot
12.00 uur voor alle kinderen. Dan begint ook de herfstvakantie.
Graag zien we iedereen weer terug op maandag 25 oktober.

Ouderraad
De ouderraad helpt de school in het organiseren van vele activiteiten, zoals het Sintfeest, kerst, het
zomerfeest etc. Vindt u het leuk om hier een handje aan mee te helpen, geef u dan op bij:
directie@daltonschoolhillegom.nl
Hulpouders gezocht!
Doordat alle corona maatregelen 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

Kinderboekenweek
Op woensdag 6 oktober om 8.30 uur openen we
de kinderboekenweek feestelijk met het thema
‘worden wat je wil’ in de speelzaal.
Tijdens de opening wordt ook het uitgekozen kinderboek overhandigd aan een leerling van iedere
groep.
Ook worden er dit jaar weer boekenkaften uitgedeeld die in de klas versierd/gekleurd kunnen worden.
Per groep wint een kind een gouden penseel. De uitreiking hiervan vindt plaats op vrijdagochtend 15
oktober om 8.30 uur.
Aansluitend volgt de voorleeswedstrijd voor de groepen 6, 7 en 8. Meester Ronald en juf Ineke zitten
in de jury.
Ook op vrijdag de 15e houden we een kinderboekenmarkt, van 11.00 tot 11.45 uur. Na de markt gaan
alle kinderen weer terug naar de klas om om 12.00 uur de vakantie in de luiden. Tijdens de markt
wordt er popcorn uitgedeeld. De prijzen van de boeken mogen tussen de 10 eurocent en 1,50 liggen.

Nieuws vanuit de MR
Op 20 september is de MR weer bij elkaar gekomen voor overleg.
Onderstaand vindt u wat er besproken is tijdens dit overleg:
Vacature MR lid
Onze voorzitter Ruud van Schaik heeft aangegeven te zullen stoppen met zijn taak als MR lid.
Dit betekent dat er een plekje vrij zal komen binnen de MR.

Jaarverslag 2020/2021
Het jaarverslag is goedgekeurd door de leden van de MR.
Dinsdag 26 oktober aanstaande zal het verslag besproken worden tijdens de jaarvergadering.
Voor die avond zal er ook een interessante spreker worden uitgenodigd om te vertellen over gezonde
voeding.
Fit en Fruitig
Deze aanpak rondom gezond bewegen en gezonde voeding zal dit schooljaar toegepast worden op
school. Meer informatie volgt snel.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten van de scholen binnen OBO worden verdeeld over alle scholen binnen de
stichting. Op die manier worden de lasten eerlijk verdeeld en is er voor scholen met hoge lasten meer
ruimte om geld te besteden aan leermateriaal.
Dit valt voor Daltonschool Hillegom iets positief uit.
Personeel
Vacature voor groep 8 staat nog steeds open.
Hierdoor wordt het werken met hoogbegaafde kinderen buiten de klas niet opgepakt. Binnen de
groepssetting krijgen deze kinderen wel het werk aangeboden wat zij nodig hebben.
Ook RT, Dalton ontwikkeling en andere extra ondersteuning buiten de klas wordt minder veelvuldig
opgepakt tot hier een oplossing voor is. Gelukkig is juf Erny 1 dag geheel ter beschikking voor RT, zijn
de vrijwilligers Ronald en Ineke weer een aantal ochtenden met kinderen aan het werk en mevrouw
Stigter komt 1 ochtend lezen met kinderen uit voornamelijk groep 3 en 4.
OBO is een wervingsbureau aan het opstarten om deze gaten op te vullen. De huidige tijd brengt met
zich mee dat deze taak niet meer geheel bij directeuren kan liggen omdat het te gespecialiseerd is om
personeel te werven. Landelijk zijn er personeelstekorten.
NPO gelden
De doelen waar Daltonschool Hillegom deze gelden voor inzet zijn technisch lezen en begrijpend
lezen. De eerste studiedag op 6 september j.l. ging over begrijpend luisteren en begrijpend lezen wat
al een flinke boost heeft gegeven om deze vakken zeer goed neer te zetten.
Nina is ingezet voor de RT op het gebied van begrijpend lezen en technisch lezen.
Ronald en Ineke starten ook weer waarbij lezen een groot aandachtspunt is in hun extra
ondersteuning.
Extra Handen in de Klas
De Extra Handen in de Klas subsidie bestaat sinds vorig jaar.
Het zou stoppen vanaf dit schooljaar maar is vanuit de overheid ook dit jaar beschikbaar gesteld.
Dit is €72 +10% per leerling voor dit jaar.
Het is geld wat alleen dit schooljaar gebruikt kan worden en wat enkel ingezet kan worden op
personeel.
1,5 meter maatregel
Vanaf 25 september geldt de 1,5 meter maatregel niet meer in Nederland en dus ook in het
basisonderwijs. Vanuit OBO is er besloten dat alles zo blijft als het is, tot er een nieuw protocol is
vanuit de PO Raad.
In de vergadering zal het team daarna eerst overleggen hoe ze de nieuwe situatie zouden willen
invullen.

Vacature: ouder in de medezeggenschapsraad (MR)
Doordat Ruud van Schaik heeft aangegeven binnenkort te gaan stoppen met zijn rol in de MR is er
per direct een vacature voor de oudergeleding. Ouders/verzorgers die interesse hebben kunnen dit
laten weten. Als er meerdere kandidaten zijn zullen er verkiezingen georganiseerd worden.
Als u zich wilt aanmelden kunt u dat voor 1 november 2021 doen door dit te melden bij één van
MR-leden: Ruud van Schaik, Martine van de Berg, Catherine Braggaar of Nicole Weijer. Of per mail
aan mr@daltonschoolhillegom.nl
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR behartigt de belangen van de ouders en het personeel en levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van de school. Voordat de directie belangrijke zaken kan vaststellen of wijzigingen moet
de MR hiermee instemmen. Voor de meeste andere zaken die de school aangaan heeft de MR een
adviesrecht. De MR vergadert zeven keer per jaar, op een doordeweekse avond.
Op de website van de school is het jaarverslag van de MR te vinden, onder het kopje Ouders/Nieuws,
of via deze link. Hierin staan de belangrijkste zaken beschreven die het afgelopen schooljaar in de
MR besproken zijn.

Beste kinderen in Hillegom,
Zit jij op de basisschool en heb je zin om iets leuks te doen in de
herfstvakantie? Wij organiseren weer een kinderfeest XXL! Dit keer houden we
een vossenjacht. De vossen zullen verstopt zijn in ons dorp. Jullie gaan samen
met ons naar hen op zoek. Gaat het ons lukken om ze allemaal te vinden?
Als het je leuk lijkt om mee te doen kom dan op vrijdag 22 oktober om half 2
naar Open Hof. (Raadhuisstraat 3, Hillegom). Het feest is om half 4 afgelopen.
We vinden het fijn als je je even opgeeft via kinderfeestxxl@openhof.nl
Vriendjes en vriendinnetjes mag je natuurlijk altijd meenemen.
Hopelijk zien we je dan, wij hebben er al heel veel zin in!
Team Kinderfeest XXL Open Hof
Ps: op 24 oktober om half 11 is er XXL op Zondag (ook in Open Hof) met een
leuke verrassing voor jullie. Ouders mogen hier ook bij zijn.

Training ‘Piep, zei de muis’
Piep, zei de muis! - bijeenkomsten voor kinderen
Op 25 oktober a.s. start er in Lisse een training 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.
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.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1, 5 uur en wordt begeleid door Jeugd- en
Gezinswerkers van Voor ieder 1.
Waar en wanneer?
Locatie:
In de gymzaal van basisschool de Waterval, Judith Leijsterstraat 2 in Lisse
Data:
Maandag 25 oktober, 1, 8, 15, 22, 29 november, 6, 13, 20 december 2021 ,10, 17
en 24 januari 2022
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!

Webinar – Pubers zijn leuk!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met Tischa Neve een webinar
voor ouders over pubers.
Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging!
Naast leuk en lief kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar,
onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het
dwarse en stoere gedrag van een puber, wat maakt de puberteit
voor een kind zo lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou
wel en niet mee om? Welke manier van communiceren werkt
het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende
puber?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, neemt kinderpsycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve je op een heldere en laagdrempelige manier mee in haar visie op
opvoeden en omgaan met pubers. Met humor, zelfspot, positiviteit en vooral gericht op ontdekken
wat werkt voor jou en jouw kind. Want elke puber is anders en elke ouder ook.
Heb jij thuis een (aanstaande) puber tussen de 10 en 16 jaar en vind je het leuk om eens helemaal
in de wereld van een puber te duiken? Meld je dan snel aan bij dit webinar bomvol inspiratie en
tips!
Dit gratis webinar vindt plaats op dinsdag 9 november 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

Beweegnieuws
SV Hillegom

Hillegom in
Beweging

Ga voetballen als Oranje:
Wil jij je een echte Oranje
speler voelen? Doe dan mee
en kom op woensdag 20
oktober naar SV Hillegom.

Sportinstuif: vrijdag 22 oktober
organiseert Hillegom in
Beweging weer een sportinstuif.
Diverse sportverenigingen
bieden spectaculaire clinics aan.

Woensdag 20 oktober

Vrijdag 22 oktober

Aanvang 13.00 uur

Sportcomplex de Vosse
Vosselaan 152, Hillegom
Tijd: 13/00 – 15.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 17 jaar

Sportpark ‘’de Zanderij’’
Van Den Endelaan 7b,
Hillegom
Voor iedereen van 4 t/m 12
jaar
Aanmelden via:
info@svhillegom.nl
Vermeld hierbij je naam,
leeftijd en contactgegevens
(deelname is gratis)

Aanmelden via
www.hillegominbeweging.nl ->
sportaanbod jeugd

