
Nieuwsbrief 7
d.d. 8-12-2021

Belangrijke data

Woensdag 8 december 2021 Nieuwsbrief 7

Dinsdag 14 december 2021 20.00u. MR-vergadering

Donderdag 9 december 2021 GEANNULEERD: Theater 1/2C

Vrijdag 24 december 2021 12.00u. start kerstvakantie

Dinsdag 21 december 2021 Nieuwsbrief 8

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De laatste periode van het kalenderjaar is aangebroken. Wat zijn we blij dat we Sinterklaas afgelopen

vrijdag toch nog op school hebben mogen begroeten. Met een Sint Zelftest en op keurige afstand

t.o.v. de kinderen was het prima realiseerbaar.

Afgelopen maandag heeft het team hard gewerkt om de school weer in kerstsfeer te veranderen.

Petje af hoe sfeervol het weer is. Normaalgesproken is er een aantal ouders die ons hierbij helpt,

maar helaas kon dat dit jaar niet doorgaan wegens de huidige corona beperkingen.

Ondanks de beperkingen die ons zijn opgelegd vanuit Den Haag wegens corona, zien we gelukkig

een positief ingesteld team en zeer veel positieve meedenkende ouders om het voor de kinderen een

fijne tijd te maken. We kijken met elkaar vooral naar wat wel kan en dat is gelukkig een hele hoop. Er

hoefden tot nu toe op Daltonschool Hillegom nog geen hele groepen in quarantaine en ook

leerkrachten (even afkloppen) hoeven dit nog niet. Wat momenteel soms erg lastig is, is de

overbruggingstijd om een groep te bemensen bij het laten testen van leerkrachten. Bij klachten

moeten leerkrachten zich uiteraard ook laten testen. We merken dat de wachtrijen hiervoor erg lang

kunnen zijn bij de GGD. Zelfs de voorrang die wij in het onderwijs hebben, duurt soms langer dan een

reguliere afspraak. En wanneer iemand getest is, is het wachten op de uitslag ook langer dan we

eerder gewend waren. Dit brengt uitdagingen met zich mee die soms onmogelijk zijn. Naast corona

merken we ook dat het griepvirus binnen het personeel rondgaat. Ook dit proberen we zoveel



mogelijk met elkaar op te vangen. Laten we vooral goed op elkaar letten en zoveel mogelijk gezond

blijven met elkaar!

Vrijdag 10 december is het Paarse Vrijdag

Op deze dag vieren we dat iedereen uniek en anders is, dat iedereen

zichzelf mag zijn en dat iedereen op iedereen verliefd mag worden.

Iedereen heeft recht op een veilige sfeer op school. Dit doen we door

op deze dag allemaal paars te dragen naar school. Waarom paars?

De kleur paars staat in de regenboogvlag symbool voor spirit of

geestdrift en enthousiasme. Wij zouden het heel leuk vinden als uw

kind ook een paars kledingstuk aantrekt. Als het niet lukt, is dat ook

niet erg, want wij zorgen op school ook voor voldoende paarse

versiering.

Hulpouders gevraagd voor Techniek en het werken met Bee-Bots

Op school staan drie mooie torens vol met techniek materiaal en een map met bijbehorende

lesactiviteiten. Techniek stimuleert de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende blik bij

kinderen.

Wij zijn daarom voor na de Kerstvakantie op zoek naar ouders die op vrijdagochtend met kleine

groepjes kinderen een techniekactiviteit willen oppakken. Denk daarbij aan het werken met

constructiemateriaal, zeepjes maken, activiteiten met drijven/zinken, hefbomen of magneten, maar

ook leren programmeren met bijvoorbeeld de Beebots.

Het zou heel fijn zijn als er ouders zijn die dit op zich willen nemen, zodat alle groepen een keer aan

de beurt kunnen komen.

Voor het werken met de Bee-Bots zijn we ook op zoek naar ouders die groepjes kinderen willen

begeleiden.

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer informatie willen, of u willen aanmelden, dan kan dit bij juf Erny

of juf Violet.

Onze mailadressen zijn: erny.vandalen@daltonschoolhillegom.nl,

violet.collin@daltonschoolhillegom.nl

Het is onzeker of we er direct in het nieuwe jaar mee kunnen starten, maar dan kunt u er alvast over

nadenken!



Beste ouder(s)/verzorger(s) van Daltonschool Hillegom,

Op 24 december vieren wij het kerstfeest op school. Het zal dit jaar er iets anders uitzien dan

voorgaande jaren. In het verleden hadden we altijd een kerstdiner, maar vanwege corona kan dit

helaas niet doorgaan. Wij hebben daarom besloten om een kerstontbijt te doen.

Dit kerstontbijt wordt gedaan in de eigen klas. Ieder kind vult een eigen schoenendoos met een

heerlijk ontbijt. Vanaf maandag 6 december moeten alle kinderen een schoenendoos mee naar

school nemen. Op school wordt deze doos prachtig versierd. Op woensdag 22 december nemen de

kinderen de doos mee naar huis, zodat hij thuis gevuld kan worden. De OR zorgt deze ochtend voor

een beker met drinken.

Op dinsdag 21 of woensdag 22 december gaan we in de klassen kerststukjes maken. Alle kinderen

nemen zelf hun eigen bakje, oase, kaars en versieringen mee. De kerststukjes worden op vrijdag

weer met de kinderen meegegeven naar huis.

Uiteraard mogen de kinderen op vrijdag 24 december in hun mooiste outfit naar school komen! Om

12.00 uur mogen de kinderen naar huis en mag er worden genoten van een heerlijke vakantie!

Wij hebben er zin in!

De kerstcommissie

Erny, Marja, Laura en Nicole

Esmeralda en Jitske

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

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

