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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een rare afsluiting van het kalenderjaar op deze manier. Het gehele land in lockdown waarbij de
scholen ook vroegtijdig dicht moesten. Het anticiperen op Den Haag is en blijft een uitdaging. Door te
denken in mogelijkheden komen we met z’n allen ook deze periode weer goed door. Natuurlijk blijft
het schakelen, maar uiteindelijk doen we het allemaal voor elkaar.
In de laatste week is het ook altijd tijd om met elkaar kerst te vieren. Dit gevoel met de juiste sfeer
was dan ook zeker afgelopen vrijdagochtend aanwezig in de school. Fijn dat er zoveel aandacht naar
de prachtige kleding en lekkere ontbijtjes is gegaan.
De ingelaste persconferentie van afgelopen zaterdag heeft geen verdere verscherpingen voor het
primair onderwijs opgeleverd. De periode vanaf 10 januari blijft nog even onzeker of de scholen open
kunnen gaan of nog dicht moeten blijven en er online onderwijs gegeven zal moeten worden.
Wanneer hier meer duidelijkheid over is zullen wij u uiteraard z.s.m. hiervan op de hoogte stellen.
Op dit moment is de verwachting dat er op 3 januari een nieuwe persconferentie zal zijn waarin
besloten zal worden of het primair onderwijs vanaf 10 januari weer open gaat. Op dit moment is dat
nog wel de bedoeling.
Wanneer op 3 januari toch blijkt dat de scholen op 10 januari niet open gaan, dan wordt van de
scholen verwacht dat ze afstandsonderwijs geven. Vanaf welke dag en hoe dit precies eruit zal zien
hoort u z.s.m. van ons. De verwachting is dat maandag 10 januari nog geen afstandsonderwijs

mogelijk is i.v.m. het organiseren en ophalen van materialen hiervoor. Mocht u maandag 10 januari
van noodopvang gebruik moeten maken voor uw kind(eren), dan hoor ik dat graag deze week van u.
Hiervoor gelden dezelfde regels als de noodopvang van deze week.

Inzameling December kadopakketten

Dankzij de bijdragen van
50 ouders hebben we
maar liefst 4 gezinnen
kunnen verrassen met
een mooi Sint of
Kerst-pret-pakket!

Dank ook aan Toost,
The Read Shop,
Plus Tolenaar,
Top1Toys, HEMA,
BKO en
Pierre voor hun
super lieve en mooie
extra bijdragen
Volgend jaar weer!

Fietscursus voor volwassenen
Wanneer: Vanaf 24 januari 2022; elke maandagochtend om 9 uur.
Inhoud: De cursus omvat 10 praktijklessen en 4 theorielessen.
Waar: In Nexus (voorheen Solution),
Van den Endelaan 7, Hillegom.
Tijdens de eerste lessen wordt er in een veilige omgeving
geoefend, de cursus beschikt over oefenfietsen.
Na ongeveer vijf lessen gaan de cursisten onder begeleiding
de weg op.
Kosten: Gratis (€25 inleggeld)
Deskundige begeleiding: De praktijklessen worden verzorgd door ervaren begeleiders en een officiële
auto rij-instructrice geeft de theorielessen.
Doel: Aan het eind van de cursus veilig zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen op de fiets
met kennis van de verkeersregels.
Wil je informatie over deze cursus of wil je je aanmelden als cursist?
Bel of mail naar: Henk Huurneman
of Yvonne Visser

h.huurneman@snelnet.net

famvisserdobbe@versatel.nl

De fietscursus wordt georganiseerd door:

06-27820175

0252-520096 of 06-18041264

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!

Kerstfeest aan tafel

Bij feestdagen denken we al snel aan
veel en lekker eten.
Een extra kerstkransje bij oma en een
uitgebreid kerstdiner. En bij één oliebol
met poedersuiker blijft het ook niet.
Om daarna weer druk bezig te zijn met
goede voornemens.
Hoe hou je balans en geef je je kind toch
dat ‘extra gevoel’ ?

Kinderen kunnen we ‘extra’s’ laten ervaren door middel van allerlei dingen.










Zet bij het ontbijt een klein kaarsje naast het bord van je kind, dat zorgt al voor
genoeg ‘extra’ aan het ontbijt. Start met een lekker gezond ontbijt zodat je vol
energie de dag doorkomt.
Er zijn al snel meer tussendoortjes dan normaal, dus hou de lunch eenvoudig met
fruit-snoepgroente. Maak er samen een feestelijke creatie van. Op internet vind je
leuke voorbeelden.
Maak voor of na het eten een wandeling (ga in het donker naar al die mooie
versieringen en lichtjes in de buurt kijken, dat maakt het spannend en bijzonder).
Combineer vlees / vis eens met vegetarische gerechten.
Heb je meerdere gangen, hou ze klein. Dan geniet je tot de laatste gang.
Betrek je kind erbij, bijvoorbeeld bij het dekken van de tafel in kerstsfeer en het
opdienen van de gerechten. Geef iedereen eens een ander plekje aan tafel.
Knutsel vooraf samen een kerstboodschap en bind het aan kersttakjes en leg het bij
ieder bord. Laat je kind wat sterretjes op tafel strooien.
De medewerkers van het CJG wensen je fijne feestdagen en vooral veel plezier met
elkaar !

Meer informatie over opvoeden en opgroeien
www.cjghm.nl

