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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste loodjes voor de voorjaarsvakantie. En wat zijn ze flink op gewicht dit keer. Momenteel is er
erg veel personeelsuitval, waardoor het puzzelen om de groepen allemaal te bemannen nagenoeg
onmogelijk is. We gaan ervan uit dat de grootste coronahobbels na de vakantie genomen zijn en het
zonnetje meer gaat schijnen. Gelukkig houden we er met elkaar nog goed de moed in.
Heel prettig dat de coronamaatregelen steeds verder afnemen. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 3)
betekent het ook dat u als ouder na de vakantie weer deels de school in mag. Dit vinden wij heel erg
fijn, maar doordat de school sterk groeit (vooral in de lagere groepen) is het niet (meer) mogelijk alle
ouders iedere dag binnen in de school te hebben. We willen een pilot draaien tot de meivakantie voor
deze groepen.

Voor de groepen 1/2 geldt dan: Inloop op
woensdag- en vrijdagochtend tussen 8.15
uur en 8.30 uur. U kan dan met uw kind even
de klas in om het werkje op te starten en uw
kind kan u dan laten zien waar het zoal mee
bezig is. Om 8.30 uur gaat de leerkracht
beginnen en dient u als ouder de school
weer verlaten te hebben.

Voor groep 3: Inloop op maandag- en woensdagochtend tussen 8.15 uur en 8.30 uur. U kunt dan
even met uw kind mee de school inlopen. Omdat de groep erg vol is, is het handig om op de gang
afscheid te nemen en alleen even in de groep te kijken als er een nieuwe knutsel hangt of wanneer er
bijvoorbeeld iets bijzonders te zien is. Om 8.30 uur gaat de leerkracht beginnen met de les, zitten de
kinderen klaar en dient u als ouder de school weer verlaten te hebben.
In de nieuwsbrief voor de meivakantie zal ik u informeren hoe dit voor de school werkt en of we op
deze manier door zullen gaan of dat er een verandering nodig is.
Heeft u een vraag aan de leerkracht, of wilt u een afspraak maken, dan is het prettig om dit na
schooltijd te doen. Voor schooltijd zijn de leerkrachten er voor de kinderen.
Aanstaande vrijdag gaan de rapporten mee van de kinderen. We hebben alles op alles gezet om de
Cito-resultaten hieraan toe te voegen en dat is in nagenoeg alle gevallen gelukt! Zeer trots op het
team dat dit allemaal gelukt is.
Verder wens ik u allen een hele fijne voorjaarsvakantie. Hopelijk met iets zonniger en rustiger weer
dan afgelopen week, zodat we lekker naar buiten kunnen!

Van de MR
Op 1 februari is de MR weer bij elkaar gekomen voor overleg.
Onderstaand vindt u wat er besproken is.
Afscheid Ruud
Dit was het laatste overleg voor Ruud van Schaik, onze voorzitter. Wim Swagerman zal vanaf nu zijn
plaats innemen. Of dit ook als voorzitter zal zijn, wordt nog officieel besloten.

Begroting
De begrotingsgesprekken zijn uitgesteld. Deze zullen tussen 14 en 28 februari ingepland worden.
Personeel
Er zijn veel zieken onder het personeel.
Dit wordt zoveel mogelijk opgevangen door onderwijsassistenten en stagiaires.
Alleen in uiterste nood wordt een klas naar huis gestuurd.
Dit is de afgelopen weken al een aantal keer voorgekomen. Veel klassen zijn ook weer terug op
school.
School en Corona
Wanneer de meerderheid van de klas op school is, wordt het onderwijs op school gegeven. Kinderen
die thuis moeten blijven, krijgen schoolwerk mee. Wanneer de meerderheid thuis is, wordt er
thuisonderwijs georganiseerd voor de hele groep.
Tip van de juffen: Blijf er als ouders ontspannen in. Doe wat mogelijk is.
De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen goed in de gaten en pikken eventuele hiaten
op zodra het kind weer op school is.
Fit en Fruitig
Het team is in samenwerking met Rinske Stam van de GGD aan het werk om beleid op te stellen voor
gezond eten en bewegen in de school.
Wanneer dit volledig is, komt er een informatief webinar voor de ouders. Hierin worden we op de
hoogte gesteld van het programma en het beleid op de Daltonschool.
Ouderbijdrage en schoolreis
Sinds 1 augustus is de betaling voor het schoolreisje vrijwillig. De kans bestaat dat minder ouders dit
zullen gaan betalen waardoor de kosten stijgen of het schoolreisje zal versoberen.
Binnen de stichting wordt er door de directeuren overlegd om hier beleid op te maken.
Wanneer hier een besluit op wordt genomen, worden we daarover geïnformeerd.

In de hal bij de hoofdingang staat een inzamelbak voor lege batterijen

Bedankt voor 161 kg lege batterijen!
In de afgelopen drie jaar heeft Daltonschool Hillegom 161 kg lege batterijen
ingezameld. Daar zijn we heel blij mee, want lege batterijen zitten nog vol pluspunten.
Ingezamelde batterijen leveren waardevolle metalen op, zoals ijzer, lood, zink en
mangaan. Daar maken we weer nieuwe producten van. Fietsen, brilmonturen, pannen,
bestek, leidingen of dakgoten... en nog veel meer.

Als school spaar je € 0,25 per ingezamelde kilo lege batterijen. Dat betekent dat
Daltonschool Hillegom € 40,25 heeft gespaard.

