
Nieuwsbrief 4
d.d. 27-10-2021

Belangrijke data

Dinsdag 26 oktober 2021 Nieuwsbrief 4

Maandag 1 november 2021 JGT-spreekuur 14.00 uur

Vrijdag 5 november 2021 Start week van de mediawijsheid groep 7/8

Dinsdag 9 november 2021 Nieuwsbrief 5

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een

herfstachtige herfstvakantie. We zijn weer fijn gestart

op school.

Op het moment van schrijven is meester Barry met

vader van Cas uit groep 7 druk met groepjes

kinderen aan het programmeren en aan het bekijken

wat VR-brillen allemaal kunnen. Wat een leuke

belevenis is dat!

Komende tijd is, zoals ieder jaar, een wat roerige tijd. Op zaterdag 13 november komt Sint met zijn

pieten aan in het land. Hopelijk gaat de overtocht vanuit Spanje dit jaar voorspoedig! Vervolgens zal

de school worden omgetoverd in kerstsfeer.

Vanaf vandaag start de hb-klas voor groep 7 en 8 leerlingen Hillegom breed. De aftrap is vandaag op

het Fioretticollege in Lisse. Op de woensdagen zal een aantal kinderen op de Johannesschool

science-  en moeilijke taalopdrachten doen onder leiding van docenten van het Fioretti College Lisse.

De begeleiding van deze groep leerlingen zal worden gedaan door Annette Damman. Zij is specialist

hoogbegaafdheid.

Verderop in deze nieuwsbrief het programma van Verwonder om de hoek, met het programma voor

november en december 2021. Er zit vast en zeker iets leuks bij voor uw kind!



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

Update Vrijwillige ouderbijdrage

Vlak voor de herfstvakantie heeft u van de Ouderraad een brief ontvangen over de vrijwillige

ouderbijdrage voor het jaar 2021-2022. Hieronder nog even een korte samenvatting van deze brief:

Om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren dit schooljaar hebben we geld nodig; namelijk

een bedrag van € 18,50 per kind (de ouderbijdrage). Deze bijdrage is vrijwillig , maar u zult begrijpen

dat als niemand een bijdrage betaald het ook niet mogelijk is om activiteiten te organiseren. Daarbij is

het voor een aantal gezinnen gemakkelijk om dit bedrag te betalen en voor een aantal juist weer niet.

We willen daarom het volgende voorstel doen; laten de sterkere schouders de zwaarste lasten

dragen; maak een bedrag over dat u kunt missen; dat mag een bedrag zijn die lager is dan € 18,50

maar als u het makkelijker kunt missen; maak het bedrag dan hoger.

Zoals beloofd in de brief willen we u graag op de hoogte houden van het bedrag wat we tot nu toe

ontvangen hebben: € 1.646,-. Hier zijn we ontzettend blij mee! Dit is namelijk bijna de helft van het

bedrag wat we uiteindelijk nodig hebben om alle geplande activiteiten te organiseren.

Maar zoals u kunt zien; we zijn er nog niet, de cirkel is nog niet helemaal blauw gekleurd.  Dus mocht
u nog geen bijdrage hebben overgemaakt dan volgt hieronder nog een keertje de betalingslink en QR
code:

Betaallink:

Hoi! Wil je mij betalen? Ik heb een betaalverzoek gemaakt voor Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 -
update.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=OK5az3qHag42RYZ1lC1JIn7CwNerhd
Ev

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=OK5az3qHag42RYZ1lC1JIn7CwNerhdEv
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=OK5az3qHag42RYZ1lC1JIn7CwNerhdEv


QR code:

Namens alle kinderen en de Ouderraad, alvast hartelijk dank!

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.

mailto:mr@daltonschoolhillegom.nl






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

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3466&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


November/december 2021
Verwonder om de hoek bij jou in de buurt

  Kunst maken met … van alles (groep 5 t/m 8)
3, 10, 24 november, 13.00/14.00
Locatie: De Fontein, Robert van Rossem 
Willem de Rijkelaan 13, Hillegom
Robert heeft de ideeën en materialen, jij gaat er een kunstwerk van maken.
12 plekjes

4, 11, 18, 25 november, 15.30/16.30
Locatie: Hoofdstraat 128, 2181 EH Hillegom, Ell Geeh
Met elkaar een prachtig en levensgroot kunstwerk maken van materialen uit de 
natuur en van afval. Het kunstwerk krijgt een mooi plekje in de galerie van Ell 
Geeh. 
8 plekjes

  Lekker dansen, dansen, dansen (groep 5 t/m 8)
Locatie: Balletschool Martha de Rijk, Mandy de Klerk
9, 16, 23, 30 november
Groep 5/6/7 16.00/17.00, groep 8 18.00/19.00
Locatie: Balletschool Martha de Rijk
Van Den Endelaan 5b, Hillegom
Maak kennis met streetdance, leer leuke, vlotte dansmoves 
en beleef bovenal veel dansplezier!
10  plekjes per lesuur

  In je rol (groep 1 t/m 8)
Jeugdtheaterschool Flores
Theater maken, je talenten ontdekken met zingen, acteren 
dansen en nog veel meer. Je leert theatertechnieken maar ook je eigen creativiteit 
te ontwikkelen.
Kies twee lesuren in november/december en kom lekker meedoen. 
Kijk op de website jtsflores.nl welke lessen je wilt proberen en kom gezellig langs. 

  12 plekjes
  Kies wat je wilt! Het is gratis! Meld je aan op de website   
www.verwonderomdehoek.nl/hillegom of bij de wijkcoach 
Masja de Bruin 
masjadebruin@verwonderomdehoek.nl
06 15146999 

http://www.jtsflores.nl
http://www.verwonderomdehoek.nl/hillegom
mailto:masjadebruin@verwonderomdehoek.nl
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