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Avond-4-daagse

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een heerlijk schoolreisje wat het
gister voor de groepen 1 t/m 7. Het was
droog weer en er is heerlijk gespeeld.

Morgen gaat groep 8 op kamp. Ze hebben er enorm veel zin in en de weersvoorspellingen zijn prima.

Intern zijn we zo aan het eind van het schooljaar alweer druk bezig met de voorbereidingen van het
komende schooljaar. Om alles zo gedegen mogelijk te kunnen plannen is het voor ons heel fijn om te
weten of er nog broertjes/zusjes zijn die nog 4 jaar moeten worden en die nog niet ingeschreven
staan. Zou u die z.s.m. willen inschrijven? Inschrijfformulieren kunnen worden afgehaald bij Marga
Esselman op dinsdag en woensdag of bij de kleuterleerkrachten.

Parkeren voor de school
Wij zien dat er zowel ‘s morgens als ‘s middags veel
auto’s op de paar parkeervakken voor de school staan.
Er wordt zelfs dubbel geparkeerd op de weg! Dit brengt
voor de kinderen en ouders zeer onveilige situaties met
zich mee. Wist u dat dit enkel kiss and ride plekken
zijn? Ofwel: uw auto neerzetten, kind uit de auto en
weer doorrijden. Parkeren kan in de straten rondom de
school of op het parkeerplein schuin aan de overkant.
Zo kunnen alle kinderen veilig naar en van school gaan.

Oproep GMR
Beste ouders,
Sinds 4 jaar ben ik lid van de GMR. GMR staat voor ''Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad''.
Alle 11 scholen binnen onze stichting zijn verplicht om een ouder of een leerkracht af te vaardigen die
meedenkt en meebeslist over bovenschoolse aangelegenheden zoals bijv. personeelsbeleid,
taakbeleid, formatie en andere zaken die voor onze school belangrijk zijn. Als lid van de GMR hoef je
geen lid te zijn van de MR, maar het is wel belangrijk dat er een goed contact tussen beide organen is
en dat zij elkaar informeren over de zaken die spelen.
De GMR komt 8 keer per jaar bij elkaar.
Binnen de GMR is afgesproken dat elk lid na 4 jaar wisselt. Het is wenselijk dat een ouder door een
leerkracht opgevolgd wordt en een leerkracht door een ouder. In de GMR zijn de rollen namelijk
evenredig verdeeld; de helft is ouder en de andere helft leerkracht. Omdat ik in september 4 jaar lid
ben van de GMR, wil ik vragen of er ouders zijn die belangstelling hebben om mijn rol over te nemen.
Nu is de kans om in te stappen!
Voor meer informatie of vragen ben ik bereikbaar op school of per mail:
erny.vandalen@daltonschoolhillegom.nl
Met vriendelijke groeten,
Erny van Dalen
leerkracht groep 4 (dinsdag t/m vrijdag)

Aanmelden gratis warme TommyTomato lunch
Daltonschool Hillegom wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen waarbij
naast voldoende beweging, ook oog is voor gezonde voeding. Wij bieden daarom de kinderen
de mogelijkheid om, op een eenvoudige en betaalbare wijze, gezond en warm te lunchen
samen in de klas. We werken daarvoor samen met TommyTomato die de lunches verzorgt.
Wat zijn de voordelen van de TommyTomato lunch?
●

U kiest of uw kind meedoet en wat u betaalt.

●

Elke lunch bevat 60-100% van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid groenten voor kinderen.

●

Meer groenten eten verlaagt de kans op
welvaartsziekten en ondersteunt de gezondheid van
uw kind.

●

Kinderen hebben na een groentelunch in de middag
langer energie en een beter concentratievermogen.

●

Samen nieuwe smaken ontdekken is leuk, ook voor
moeilijke eters.

Op dinsdag 14 juni verzorgt TommyTomato een gratis warme proeflunch voor alle kinderen op
school. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is uw kind(eren) aanmelden via deze link.
Wanneer de proeflunch goed bevalt (voor leerkrachten, ouders en kinderen) kunnen ouders
zich inschrijven. Dan krijgen hun kinderen 2x per week een warme maaltijd van TommyTomato.
De maaltijden voor de onderbouw kosten €3/lunch en de (grotere) maaltijden voor de
bovenbouw kosten €3,50/lunch. Via Stichting TommyTomato kunnen ouders zelf bepalen wat
ze betalen. Zo is de gezonde lunch voor ieder kind toegankelijk.
Belangrijk om te weten is dat kinderen die niet aangemeld zijn geen gratis proeflunch
ontvangen.
Meer informatie hierover vindt u op: www.tommytomato.nl/daltonschoolhillegom

Zomerfeest 2022!!!!
Het is zover! We mogen weer een mooi zomerfeest organiseren dit jaar. In de
nieuwsbrief heeft u al kunnen vernemen dat deze zal plaatsvinden op
vrijdag 17 juni van 17.00-19.00 uur.
Het thema van dit jaar is:

Tropical party
Het is leuk als de kinderen (en ook de ouders) allemaal in het thema verkleed naar
school komen.
Zoals voorgaande jaren willen wij alle ouders weer vragen voor een lekkere
versnapering te zorgen. Deze kunnen vanaf 16.45 uur gebracht worden, waarna het
buffet om 17.00 uur geopend zal worden.
Er zullen verschillende optredens te zien zijn en uiteraard wordt ook gezorgd voor
een variatie aan activiteiten.
Wij zoeken nog ouders die ons zouden kunnen helpen met het opbouwen en
versieren van het schoolplein en tijdens het feest bij de verschillende activiteiten.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Nog even één praktisch puntje: Alle kinderen moeten vergezeld worden door in elk
geval een ouder. Het hele gezin is uiteraard welkom!
Verdere informatie volgt in de komende weken.
We hopen weer op een gezellig zomers feest dus allemaal duimen voor mooi weer!

“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

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

Tweelingen samen of apart naar school?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert binnenkort de online lezing “Tweelingen
samen of apart naar school?” voor ouders van een meerling tussen de 2,5 en 12 jaar. Ook
leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van harte welkom.
Moeten tweelingen apart of samen in één klas worden geplaatst?
Het is een veel gestelde vraag van ouders aan
tweelingdeskundige en ontwikkelingspsychologe Coks Feenstra.
Tijd voor deskundig advies. Wat is de beste keuze en waarom?
Coks Feenstra, ontwikkelingspsychologe en auteur van ‘Het
Grote Tweelingenboek’, zal uitgebreid hierover spreken. Vanaf de
kinderopvang tot en met de middelbare school. Thema’s als
identiteitsontwikkeling, de band tussen een tweeling, spraaktaalontwikkeling, autonomie en andere zullen hierbij aan bod
komen.
Gaat je meerling binnenkort naar de kinderopvang of naar school, en twijfel je of ze in dezelfde of
aparte klassen moeten? Feenstra geeft tips waar je als ouders op moet letten om tot een goede
beslissing te komen.
De online lezing vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 van 19.30 – 21.30 uur via het
programma Zoom. Deelname is gratis.
Voor aanmelden en 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

Uitnodiging

De toekomst van OBODB
Praat mee over de toekomst
van onze scholen!
Beste medewerker of ouder,
De toekomst van scholen van OBO, hoe ziet die er volgens jou uit? Welke koers moeten we varen om daar te komen? Wil je graag met je collega’s het hierover hebben?
Kom dan naar een van de open dagen waar we als medewerkers en ouders van de MR
samen kunnen komen om onderwerpen voor het nieuwe koersplan te bespreken. Het
gesprek met medewerkers en ouders is een essentieel onderdeel in het proces van
het nieuwe koersplan, dus jouw mening telt! Binnen interactieve werkvormen zullen
de volgende vragen aan bod komen:
• Wat betekenen voor ons grote onderwerpen als
◊ inclusie?
◊ duurzaamheid?
◊ ontwikkelingsgericht?
• Hoe zien we samenwerking en goed werkgeverschap de komende jaren voor
ons?
• Hoe zien we de rol van ouders daarin?
Deze bijeenkomsten zijn er voor bedoeld om samen te brainstormen over de richting
waar we als stichting de komende jaren heen gaan en wat deze thema’s daarin kunnen betekenen. Daarom willen we je graag uitnodigen om langs te komen bij De Regenboog tussen 16.00 en 19.00 op 24 mei of 14 juni. OBODB zorgt voor koffie, thee
en broodjes!
Geef graag via de onderstaande link aan of je aanwezig bent, dan kunnen we daar
rekening mee houden.
Hopelijk tot snel!
Hartelijke groet,
De werkgroep Nieuwe Koersplan.

Aanmelden via:

De Regenboog
Ambachtsweg 1
2211 JN Noordwijkerhout

www.obodb.nl/aanmelden

Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
Bonnikeplein 24 - 2201 XA - Noordwijk

