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Belangrijke data

Dinsdag 17 mei 2022 Nieuwsbrief 17

Dinsdag 17 mei 2022 Sportdag

Maandag 23 mei 2022 Schoolfotograaf

Maandag 30 mei 2022 Schoolreis, informatie volgt spoedig

Dinsdag 31 mei 2022 Nieuwsbrief 18

1-2-3 juni 2022 Kamp groep 8

Vrijdag 17 juni 2022 (17.00 - 19.00 uur) Zomerfeest

21 t/m 24 juni 2022 Avond-4-daagse

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De laatste periode tot de zomervakantie is aangebroken. Nog zo’n 8 weken

te gaan waarin we weer veel leuke dingen gaan doen met elkaar. Zo is

vandaag de jaarlijkse sportdag gehouden. Een ontzettend leuke dag waarin

alle kinderen hebben genoten.

Aanstaande maandag komt de schoolfotograaf en de maandag dáárop (30 mei) is schoolreis voor de

groepen 1 t/m 7. Voor het schoolreisje is een aantal groepen nog op zoek naar hulpouders. Mocht u

willen en kunnen helpen, dan kunt u zich bij de leerkracht van uw kind melden.

Voor groep 8 is de afscheidsperiode aangebroken. Op 1, 2 en 3 juni gaat groep 8 op schoolkamp.



Op vrijdag 17 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur  kunnen we

na 2 uitgestelde jaren weer ons jaarlijkse zomerfeest

houden! Wat ontzettend leuk is dat! Uiteraard krijgt u

hierover nog informatie vanuit de werkgroep, maar zet

deze datum alvast in uw agenda. U bent hierbij met uw

hele gezin welkom!

Van de MR

Op 19 april is de MR weer bij elkaar gekomen voor overleg. Onderstaand vindt u wat er besproken is

tijdens dit overleg:

Nieuwe voorzitter Wim

Wim Swagerman is vanaf nu onze voorzitter. Hij heeft de plaats overgenomen van Ruud van Schaik.

Begroting

De begrotingsgesprekken zijn geweest. De begroting klopt. We hebben als school genoeg geld te

besteden aan alles wat we nodig hebben.

Personeel

Er zijn veel zieken onder het personeel. Vooral bij de kleuters. Dit wordt zoveel mogelijk opgevangen

door onderwijsassistenten en stagiaires.

Alleen in uiterste nood wordt een klas naar huis gestuurd. Dit komt heel af en toe voor. Dit is het

laatste wat wij willen.

Per 1 mei komt Sandy de vacatureruimte opvullen van groep 8.

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.

Tommy Tomato

De organisatie ‘Tommy Tomato’ houdt zich bezig met het verzorgen van gezonde warme maaltijden

tijdens de lunch op basisscholen. Voor een klein bedrag kan een kind een warme maaltijd op school

eten. Dit is vegetarisch en halal. Binnenkort zullen zij zich laten zien op het schoolplein en kun je als

ouder proeven en horen hoe alles in zijn werk gaat. Je kunt je kind dan ook inschrijven.



HB-onderwijs in Hillegom

De afgelopen maanden konden de HB-leerlingen van de groep 7 en 8 uit Hillegom meedoen aan het

Olympus Project. Zij kregen op de woensdagen les in plusopdrachten om ook deze kinderen extra uit

te dagen. Dit project is voor de meivakantie afgerond. Na de meivakantie zullen er nog 8 weken

lessen aangeboden worden. Dit zal voor de kinderen van groep 6 en 7 zijn, zodat groep 8 zich kan

richten op andere zaken zoals de musical en het kamp. Niet alle kinderen komen hiervoor in

aanmerking. Samen met de directie en ib-er wordt er gekeken welke kinderen hieraan mogen

meedoen.

Bibliotheek op school

In het nieuwe schooljaar zullen wij starten met ‘bibliotheek op school’. Op de gangen krijgen we mooie

boekenkasten met prachtige boeken die ervoor moeten zorgen dat de leesbevordering van de

kinderen omhoog gaat. Er zullen leerkrachten ‘opgeleid’ worden hiervoor. Zij zullen leren hoe je

kinderen boeken aanprijst, maar ook leren hoe je een boek kiest.

Schoolfotograaf

Maandag 23 mei is het weer zover, dan komt de

schoolfotograaf weer op bezoek.

’s Ochtends vanaf 8 uur tot ongeveer 8.30 uur kunnen er

broer-/zus-foto’s gemaakt worden met de kinderen die NIET op

de Dalton- en/of Savioschool zitten (dus WEL met jongere

broertjes en of zusjes die nog niet op school zitten of met

oudere broer/zus die al van school zijn of op een andere

school zitten). Kom gelieve direct om 8 uur zodat we door

kunnen gaan, en niet hoeven te wachten.

We laten middels deze brief en voorbeeld weten wat de

achtergrond keuze is, hier kunt u dan rekening houden met de eventuele kledingkeuze.

Tevens heeft de fotograaf enkele tips meegestuurd met betrekking tot de achtergronden en moment

van foto’s maken.

We stellen het zeer op prijs als de ouders bij de deur zouden willen blijven staan, dit omdat anders de

kinderen te snel afgeleid zijn.



Tips voor ouders 

● Kleding advies: Kleurrijke kleding is het mooist. Liever geen fluorescerende NEON kleuren,

omdat deze door de flits vaak uitgebeten overkomen of niet kleurecht weergegeven zijn.

● Haar-advies voor de meisjes: Geen strakke staart of vlecht naar achteren. Dit veroorzaakt

een badmuts effect, het lijkt dan net of de meisjes heel kort haar hebben. Prachtig

ingevlochten haar, kan aan de achterkant heel mooi zijn, maar dit zie je niet op de foto. Los

haar of een vlecht/staart naar opzij is natuurlijk geen probleem.

● Kinderen kunt u beter niet insmeren/invetten met een crème of olie. Hierdoor ontstaan witte

glimplekken in het gezicht.  

● Geef kinderen van tevoren liever geen instructies over hoe te lachen, “wel lachen he” of “niet

zo overdreven lachen” kinderen worden daar alleen maar zenuwachtig van en verliezen de

spontaniteit. Maak er ook niet te veel gedoe van. Vooral bij de kleintjes. Mooie kleding is

natuurlijk leuk, nette haartjes ook, maar het kan met buitenspelen natuurlijk minder mooi

worden. Daar zijn het kinderen voor. Maak ze ook niet bang, door te zeggen; “oh spannend,

de schoolfotograaf komt”, of dwingende instructies te geven. Maak ze liever enthousiast; “leuk

de schoolfotograaf komt”, “gezellig, de schoolfotograaf komt”. 

● Het kan zijn dat de kinderen in het geheel op de foto komen, denk daarom ook aan de

schoenen

Let op dit zijn slechts tips, vrijheid blijheid.

Broer/ zus: grijze achtergrond, liggend iets van bovenaf genomen

Alleen: turquoise achtergrond, half stoer staand beetje van bovenaf

Namens de ouderraad:  Jitske (moeder Jop,  groep 4)     06 21 51 49 78

Esmeralda (moeder Tjerk,  groep 8) 06  12 12 70 19 bij vragen/ opmerkingen





“Drank, drugs en mijn kind… help!”

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met PlayBack de gratis

online theatervoorstelling voor ouders van kinderen tussen de 10 en 18 jaar.

Iedere jongere komt in aanraking met drank en

drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent.

Maar onder druk van vrienden drinken pubers soms

meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor

hen is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van

zijn of haar grens? En hoe zet je pubers kritisch aan

het denken over wat normaal is en wat niet?

Tijdens de ouderavond Onder Invloed houden de acteurs van PlayBack ouders op een luchtige wijze

een spiegel voor. Ze spelen herkenbare en vaak grappige situaties aan de keukentafel. Ook leren ze

je hoe je afspraken kunt maken en effectief met je kind kunt communiceren over alcohol- en

drugsgebruik. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van de alcoholwet op jongeren en

hun opvoeding.

Datum en locatie
Wat: Theatervoorstelling Onder Invloed
Datum: Maandag 13 juni 2022
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Online via het programma Zoom
Kosten: Geen

Geïnteresseerd? Aanmelden voor de proefles kan via www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl

@ cjgcursus

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjggouda.nl/cursussen/theatershow-onder-invloed---online/-1/3175/58266
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Webinar – Creatief  opvoeden met een kleine beurs

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Tischa Neve een

gratis webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar die minder te besteden

hebben.

Als je niet veel geld te besteden hebt, kan het je behoorlijk

bezighouden: hoe zorg je ervoor dat jouw kind met

zelfvertrouwen en een goed gevoel opgroeit? Het kan als een

behoorlijke uitdaging voelen om met weinig geld toch iets leuks

van vakanties, vrije momenten en verjaardagen te maken.

Tischa Neve neemt je, met haar ervaring als kind met een moeder in de bijstand én vanuit haar

vakgebied als psycholoog en opvoedkundige, mee in hoe je hier als ouder je weg in vindt. Een

webinar vol herkenning, erkenning, begrip en praktische handvatten.

Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 15 juni 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus
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https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3536&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl

