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Belangrijke data

Dinsdag 9 november 2021 Nieuwsbrief 5

t/m vrijdag 12 november 2021 Week van de mediawijsheid

Zaterdag 13 november 2021 Intocht Sinterklaas

Maandag 15 november 2021 19.00u. Sinterklaas-versieravond (onder
voorbehoud)

Donderdag 18 november 2021 13.45u. Theater gr. 1/2A (onder voorbehoud)

Dinsdag 23 november 2021 Nieuwsbrief 6

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week is er wederom een persconferentie op tv geweest omtrent Corona en het verdere

oplopen van de besmetting cijfers. Deze persconferentie zorgt voor duidelijkheid, maar ook voor

vragen. Wat verandert er? De nieuwe richtlijnen hebben niet direct effect op de school. Toch zijn de

basisregels aangescherpt. Mondkapjes zijn vooralsnog niet nodig op basisscholen en ook werken wij

niet met het checken van QR-codes. Thuiswerken is voor een leerkracht lastig en hoeft dan ook niet.

Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. De anderhalve meter is echter weer op dringend

advies ingevoerd. Met de teamleden houden wij hierin zoveel mogelijk afstand t.o.v. elkaar. De

anderhalve meter tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkrachten is (nog) niet nodig. Wel

zullen wij het handen wassen weer meer stimuleren bij de leerlingen. Uw kind blijft thuis wanneer het

corona gerelateerde klachten heeft, zoals verkoudheidsklachten. Wanneer deze klachten over zijn of

een negatieve corona testuitslag heeft, dan mag uw kind weer naar school. Neemt u in dit geval

contact op met de leerkracht van uw kind?

Wanneer een leerling besmet is, hoeft nog niet de hele klas in quarantaine. Dat is vanaf 3 of meer

leerlingen wel het geval. Momenteel hebben we 1 leerling in groep 8 die besmet is met het

Coronavirus. De ouders uit de betreffende groep zijn hierover geïnformeerd vanuit de GGD. Als

school krijgen wij vanuit de GGD adviezen hoe te handelen bij besmettingen. Wanneer een

besmetting in de groep van uw kind plaatsvindt zult u daarover bericht worden met de betreffende



adviezen. Wanneer uw eigen kind besmet is willen wij u met klem vragen meteen contact op te

nemen met de leerkracht en/of directie van de school: directie@daltonschoolhillegom.nl

Op 12 november beslist het kabinet of er meer regels nodig zijn. Laten we onze verantwoordelijkheid

pakken en ons bewust zijn van ons eigen gedrag en hierop handelen en daardoor gezond blijven met

elkaar.

Afgelopen woensdag hebben we een start gemaakt met het maken van een korte promotiefilm van

onze school. Wanneer deze helemaal klaar is zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en kunt u hem

bewonderen op onze site.

Neemt u wel eens een kijkje op onze website

www.daltonschoolhillegom.nl ? Daar worden regelmatig nieuwtjes

geplaatst wat verschillende groepen gedaan hebben. Ook onze

facebook pagina wordt regelmatig bijgehouden.

Personeelstekorten in het primair onderwijs

Ook op Daltonschool Hillegom merken we sterk dat er weinig

tot geen personeel te krijgen is bij uitval van leerkrachten. Er

is sinds de start van dit schooljaar een vacature voor 3 dagen

voor groep 8. Deze vacature is nu intern opgelost, maar is

geen oplossing voor de lange duur. Dit legt ook weer druk

neer bij de andere teamleden. Wanneer een leerkracht uitvalt

zal er gezocht worden naar een vervangende leerkracht.

Soms kan dit een onderwijsassistent zijn of directie en/of ib

vangt een groep op wanneer dat lukt.

U moet weten dat de rek hier flink uit is. Er is een

bovenschoolse invalpool, maar deze is helemaal leeg en de

mensen die hierin stonden staan voor langere vervangingen

al op de scholen ingedeeld. Het kan dus nu en dan gebeuren

dat we noodgedwongen de groep van uw kind thuis moeten

laten blijven omdat er gewoonweg geen leerkracht is. U zult

begrijpen dat wij dit in uiterste gevallen zullen doen en dat dit

onze laatste optie is.

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl
http://www.daltonschoolhillegom.nl


Vanuit de MR

Dinsdag 2 november vergaderde de MR weer eens fysiek op school i.p.v. online. Aangezien onze

voorzitter Ruud te kennen heeft gegeven te willen stoppen na vijf jaar, was er na de oproep in de

nieuwsbrief een enthousiaste ouder die zich kandidaat wil stellen, te weten Wim Swagerman, vader

van Kato uit 1/2 B.

De volgende onderwerpen zijn tijdens deze vergadering aan bod gekomen:

● De besteding van de NPO gelden.

Dit zijn subsidiegelden die de scholen krijgen voor de ‘corona-achterstanden’. Deze

achterstanden zijn op Daltonschool Hillegom niet in resultaten van de leerlingen te zien. Alle

scholen in NL krijgen deze gelden. Daltonschool Hillegom heeft deze gelden ingezet op:

begrijpend luisteren (grp 1, 2, 3), begrijpend lezen (grp 4 t/m 8) en technisch lezen.

● De jaaragenda, de actielijst

● Het fit en fruitig project

Er is een commissie op school die dit jaar, onder begeleiding van de GGD, beleid gaat

schrijven over diverse onderwerpen m.b.t. gezonde school. Een ouder vanuit de MR is hierbij

ook aangesloten. Wanneer dit beleid is geschreven zal dit worden gecommuniceerd met

ouders.

● Personeel

Ook op Daltonschool Hillegom merken we sterk dat er weinig tot geen personeel te krijgen is

bij uitval van leerkrachten. Er is sinds de start van dit schooljaar een vacature voor 3 dagen

voor groep 8. Deze vacature is nu intern opgelost, maar is geen oplossing voor de lange duur.

Dit legt ook weer druk neer bij de andere teamleden. Wanneer een leerkracht uitvalt zal er

gezocht worden naar een vervangende leerkracht. Soms kan dit een onderwijsassistent zijn of

directie en/of ib vangt een groep op wanneer dat lukt.

U moet weten dat de rek hier flink uit is. Er is een bovenschoolse invalpool, maar deze is

helemaal leeg en de mensen die hierin stonden staan voor langere vervangingen al op de

scholen ingedeeld. Het kan dus nu en dan gebeuren dat we noodgedwongen de groep van

uw kind thuis moeten laten blijven omdat er gewoonweg geen leerkracht is. U zult begrijpen

dat wij dit in uiterste gevallen zullen doen en dat dit onze laatste optie is.

Op dinsdag 1 februari zullen wij afscheid nemen van Ruud en een nieuwe voorzitter kiezen.



Stichting Cultuurpromotie Gezinnen

Alstublieft, de wintereditie van Spaarne Kids.

Spaarne Kids informeert ouders/verzorgers over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur,

Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maanden

november t/m de eerste week van januari, via onderstaande link.

https://bit.ly/3mGvKvH

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://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=ed0b0d7728&e=c5e1a41298
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


Aanmelden verplicht!! Adres : Talmastraat 25 Consumptie 
Op info@dekapertjes.nl of Wijk  Patrimonium  Limonade 0,25 
0681114439 / 0657337603  Wicky 0,50 
NIET AANGEMELD DAN MOETEN WE DE TOEGANG WEIGEREN! Chips / zakje snoep 0,50 
  Cola en Sinas 0,50 

 






