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Belangrijke data

Dinsdag 22 maart 2022 Nieuwsbrief 14

Maandag 21 maart t/m vrijdag 1 april Lentekriebels

Dinsdag 5 april 2022 Nieuwsbrief 15

Donderdag 14 april 2022 Lentefeest

Vrijdag 15 april 2022 Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

Maandag 18 april 2022 2e Paasdag (alle leerlingen vrij)

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteren hebben we met het team van Daltonschool Hillegom een zeer interessante

en leuke studiedag gehad m.b.t. communicatie. Fijn om dit na 2 jaar weer live met

elkaar te kunnen doen waarbij we veel hebben opgestoken van en met elkaar.

Tevens zijn er al veel oudergesprekken gevoerd afgelopen week met de diverse

leerkrachten. Ook dat is fijn om weer live te kunnen doen. Mocht u nog geen afspraak

hiervoor hebben, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind? Groep

1/2A wordt later ingepland zodra juf Savannah weer aan het werk is.

Lentekriebels

Deze week is het de week van de Lentekriebels. De week van de Lentekriebels is een nationale

projectweek voor het basisonderwijs. We geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en

seksualiteit.

Dit jaar is het thema van de week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het

bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het ook over het

vragen en geven van toestemming.



Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze

in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en

seksualiteit. De school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan op

deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste informatie en

het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de

onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze worden

zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze hun mening,

wensen en grenzen mogen aangeven. Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen

zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo:

● durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit

● ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema

● worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag

● leren ze respectvol met elkaar om te gaan

● kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Deze lessen horen bij het verplichte pakket wat een basisschool aanbiedt aan de kinderen in

Nederland. Het is dus geen keuze van u als ouder om uw kind hier wel/niet aan mee te laten doen.

Alle kinderen doen hieraan mee. De lessen zijn geheel op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen

afgestemd.

Lentefeest

Donderdag 14 april vieren we het lentefeest op school.

De kinderen starten in de eigen groep met een zelf

meegebracht ontbijtje in een feestelijk versierde

schoenendoos. Die ochtend volgt verder het normale

programma van de donderdag.  ̀ s Middags gaan de

kinderen in diverse groepen workshops volgen. Deze

variëren van spelletjes, tot muziek, tot knutselopdrachten.

Wilt u alvast op zoek naar een schoenendoos voor het lente-ontbijt en deze dan graag op maandag 4

april meegeven om te versieren voor het lente-ontbijt?



Hulpouders gevraagd voor Techniek en het werken met de Bee-Bots.

Op school staan drie mooie torens vol met techniek-materiaal en mappen met bijbehorende

les-activiteiten. Techniek stimuleert de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende blik bij

kinderen. Wij zijn daarom op zoek naar ouders die op de vrijdagochtend met kleine groepjes kinderen

een techniekactiviteit zouden willen oppakken. Denk daarbij aan het werken met constructiemateriaal,

zeepjes maken, activiteiten met drijven/zinken, de werking van hefbomen of magneten, maar ook het

leren programmeren met de Bee-Bots.

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

een keer aan de beurt kunnen komen.

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer informatie willen, of u aan willen melden, dan kan dit bij juf Violet

of bij juf Erny. Onze mailadressen zijn: violet.collin@daltonschoolhillegom.nl

erny.vandalen@daltonschoolhillegom.nl

Online CJG-lezing Zelfvertrouwen en sociale

vaardigheden bij kinderen stimuleren (Triple P)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom organiseert een online lezing Zelfvertrouwen
en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren (Triple P) op maandag 11 april 2022 voor
ouders van kinderen van tussen 3 tot 12 jaar.

Het is fijn als je kind zelfvertrouwen heeft, het goed doet
op school en goed met anderen kan omgaan. Hiervoor
hebben ze bepaalde basisvaardigheden nodig.

Vragen die we bespreken zijn onder andere: Hoe leer je je
kind respectvol om te gaan en rekening te houden met
anderen, hoe zorg je dat je kind een positief zelfbeeld
ontwikkelt, hoe stimuleer je bij je kind sociale en
communicatieve vaardigheden, hoe kun je je kind leren
om problemen zelfstandig op te lossen?

Tijdens de lezing krijg je tips waarmee je je kind kunt helpen bij het ontwikkelen van die vaardigheden.

De Online CJG-Lezing Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren vindt via zoom
plaats op:
Datum: Maandag 11 april 2022
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: € 5,00 p.p. (ouderparen 10% korting)

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

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjghillegom.nl/cursussen/cjg-lezing-zelfvertrouwen-en-sociale-vaardigheden-bij-kinderen-stimuleren-triple-p---online/-1/2553/570624
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl



