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Zomervakantie

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste 4 weken tot de zomervakantie zijn aangebroken. Momenteel worden in diverse groepen
nog wat Cito-toetsen afgemaakt. Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar
huis, want wat hebben alle leerlingen weer hard en fijn gewerkt dit jaar!
Groep 8 heeft op 1, 2 en 3 juni het schoolverlaterskamp gehad. En wat
was het leuk! Er zijn vele activiteiten gedaan, zoals waterskiën en
groepsspellen. Op donderdagavond is het leerkrachtenteam van
Daltonschool Hillegom op bezoek gekomen om samen te eten en
spellen te doen. Wie is er beter in pingpongballetjes wegspuiten met een
plantenspuit? De leerkrachten of de kinderen? Hilariteit alom. Het was

een kamp zoals een kamp hoort te zijn. Weinig slapen en heel veel gezelligheid en lachen met elkaar.

Tommy Tomato
Het is u vast niet ontgaan dat vandaag de proeflunch was
van Tommy Tomato. Maar liefst 135 leerlingen hebben zich
aangemeld om deze heerlijke gezonde (vegetarische, halal)
lunch te proberen. De kinderen krijgen vandaag een
inschrijfformulier mee als u hier vervolg aan zou willen
geven.

Zomerfeest
Komt u vrijdag ook gezellig naar het zomerfeest van 17.00 tot 19.00
uur? Iedere leerling neemt een schaal met hapjes mee, de school
zorgt voor een drankje, zodat we onder het genot van een hapje en
drankje van diverse optredens en spelletjes kunnen genieten.

Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3
juni zijn wij op schoolkamp geweest met
groep 8 naar Ter Aar. Wij zijn om ongeveer
9.00 uur op de fiets vertrokken en werden
uitgezwaaid door de aanwezige ouders en
alle kinderen van de school. Wat troffen we
het met het prachtige weer! Veel kinderen
zagen op tegen het fietsen maar het was
een heerlijke fietstocht. Helaas hadden we
nog voor Nieuw- Vennep de eerste lekke
band al te pakken… gelukkig was daar Victor onze fietsexpert en binnen een mum van tijd konden we
weer verder. Eenmaal aangekomen in Ter Aar hebben de kinderen de bedden opgemaakt, de
accommodatie verkend en lekker geluncht. Tenminste lunchen...de meeste kinderen hadden al niet
veel trek meer, na al dat gesnoep.

In de middag hebben we heerlijk genoten van de locatie. We hebben heel veel spellen gespeeld en
de kinderen mochten hun zwemspullen aantrekken en we gingen buikglijden. Wat een plezier hadden
ze! Daarna nog wat leuke spellen gedaan en nog even relax time. We hebben pannenkoeken
gegeten en in de avond ook nog wat spellen gedaan. Daarna was het tijd om te gaan slapen...maar
slapen….wat is dat? Wat kan deze groep feesten zeg!
De volgende ochtend hadden veel kinderen ook niet zoveel zin om hun bed uit te komen. Nou
was het wel heel moeilijk om te blijven slapen met een verklede meester Joost met zijn harde
housemuziek. Het moest echter wel, want er stonden een hoop activiteiten op het programma.
In de ochtend zijn we gaan waterskiën. Dat vonden ze echt geweldig! Daarna kregen de
kinderen een lekker patatje en hebben we nog even genoten van de zon. Toen iedereen zijn
patatje op had, zijn we op de fiets naar het bowlingcentrum gegaan.
Na het bowlen zijn we teruggefietst naar de accommodatie en hebben de kinderen even tijd
gehad voor zichzelf. Vervolgens kwamen veel leerkrachten langs om bij ons te komen
barbecueën. Dit was echt enorm gezellig. Na de barbecue hebben we een spel gedaan met
de leerkrachten tegen de leerlingen. Wat een lol hebben we gehad. Ook gaven we vast een
voorproefje van onze eindmusical.
Na het spel zijn de leerkrachten vertrokken en begon dan eindelijk de bonte avond. Na een
spetterend optreden van K3 en diverse optredens van de kids hebben we gedanst en gefeest
tot het dak eraf ging!. Daarna was het weer tijd om te gaan slapen. We dachten dat de
kinderen moe zouden zijn, maar dat hadden we mis. De tweede nacht was zo mogelijk nog
gezelliger dan de eerste…
In de ochtend heeft meester Joost de kinderen weer wakker
gemaakt met keiharde housemuziek, iets met boontje komt om
zijn loontje…Dat konden de kids minder waarderen.
Daarna ontbijten, aankleden, inpakken en helpen met
opruimen. Er kwamen wat ouders die onze bagage naar school
hebben gebracht, waarvoor nogmaals dank. Nadat alle spullen
weg waren en de accommodatie opgeruimd en schoon was, zijn wij weer op de fiets
vertrokken richting Nieuw-Vennep naar onze volgende bestemming. Dat was Freestyle
Jump. Daar kregen de kinderen les van een prof en mochten ze daarna lekker jumpen met
de laatste energie die ze nog hadden. Daarna naar school, waar een aantal ouders ons stond
op te wachten. Al met al een fantastisch kamp, waar iedereen met een goed gevoel op terug
kan kijken!

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)

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!

Zo help je kinderen een scheiding door!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met psycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen tussen de 2 en 16 jaar
die gaan scheiden of gescheiden zijn.
Een scheiding heeft een grote impact, zeker als er kinderen in
het spel zijn. Als je uit elkaar gaat heb je de
verantwoordelijkheid om dit proces zo goed mogelijk te laten
verlopen en te begeleiden voor je kinderen. Maar hoe vertel je
het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties en die van
jezelf? Hoe zorg je dat jullie kinderen zo goed mogelijk door de
scheiding heen komen?
Psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve, bekend van tv en andere media, geeft in dit webinar
tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding.
Dus ben jij gescheiden of zit je midden in een scheiding en wil je zorgen dat jouw kinderen zo goed
mogelijk door de scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar vol inspiratie en tips te
zijn! De webinar “Zo help je kinderen een scheiding door!” is heel 2022 gratis te bekijken op de
website.
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

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
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