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Belangrijke data

Dinsdag 5 april 2022 Nieuwsbrief 15

Maandag 11 april 2022 14.00u. JGT-spreekuur op school

Donderdag 14 april 2022 Lentefeest

Vrijdag 15 april 2022 Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)

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

Dinsdag 19 april 2022 Nieuwsbrief 16

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Daltonschool Hillegom is momenteel bezig met het traject Fit en Fruitig.

Hierdoor gaat er op school meer aandacht besteed worden aan

gezonde voeding en voldoende beweging. Hierin wordt de school

ondersteund door de GGD. Wilt u weten waarom het belangrijk is dat de

school hier aandacht aan besteed? En wilt u weten hoe dit er ongeveer

uit gaan zien? Bent u op zoek naar meer informatie en tips over wat u

als ouder/verzorger kan doen? Neem dan deel aan het webinar!

Het webinar zal in het teken staan van deze vragen. Een webinar is een online interactieve

bijeenkomst; u kunt deze dus gewoon vanuit huis bijwonen!

Het webinar staat gepland op 19 april 2022. U kunt zich aanmelden door op de onderstaande link te

klikken.

WEBINAR Voeding & Beweging:  19-04-2022, 19.30-20.30 uur

Aanmelden voor dit webinar kan hier:

https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/Ouderwebinar-Fit-en-Fruitig-19-april-2022

https://www.bigmarker.com/ggd-hollands-midden/Ouderwebinar-Fit-en-Fruitig-19-april-2022


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.

Hierbij ontvangt u de april - mei editie 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 vanaf april t/m mei, via onderstaande link.

https://bit.ly/3J31YsN

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

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=248178d751&e=c5e1a41298


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


 
 

 

 

April/mei 2022 
Verwonder om de hoek bij jou in de buurt 

  Een muzikale ontdekkingsreis! (groep 5 t/m 8) 
Hillegomse muziekschool 
14, 21 april 16.15u/17.00u 
Locatie: Muziekschool 
Van Den Endelaan 5B, 2182 ES Hillegom 
Je maakt een ontdekkingsreis langs allerlei instrumenten, zoals piano, gitaar en 
drumstel en je gaat natuurlijk ook zelf muziek maken.  
15 plekjes 
 

  De natuur in! (groep 5 t/m 8) 
De Groene Bol 
13, 20 april, 11 mei van 14.00u/15.00u 
Locatie: De Groene Bol 
Landgoed Keukenhof, Keukenhof 1, 2161 AN Lisse 
Je gaat vanuit het natuurcentrum op pad en op  
ontdekking in de natuur.  
15 plekjes 
  

  Bouw mee aan de corsowagens! (groep 5 t/m 8) 
Bloemencorso educatiegroep 
13 april 14.00u/15.00u 
Locatie: De Fontein, Willem de Rijkelaan 13, 2181TA  
Hillegom 
20 april 14.00/16.00 
In de hallen bij de corsowagens (bij inschrijving ontvang je hier  
alle informatie over). 
Je helpt mee aan de bouw van de corsowagens, hoe leuk is 
dat!? 

 15 plekjes 
 
Kies wat je wilt! Het is gratis!  
Meld je aan bij de wijkcoach Masja de Bruin 
masjadebruin@vewonderomdehoek.nl  
06 15146999 of schrijf je in op de website www.verwonderomdehoek.nl   

 
 
 
 
 
 


