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Nieuwsbrief 20

Dinsdag 5 juli 2022

Afscheidsavond groep 8

Woensdag 6 juli 2022 12.00 uur

Uitzwaaien groep 8

Woensdag 6 juli 2022

Schoonmaakmiddag

Donderdag 7 juli 2022

Wennen in groep volgend schooljaar

Vrijdag 8 juli 2022 12.00 uur

Aftellen einde schooljaar

11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

12.00 uur Zomervakantie

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. Op het moment van schrijven hoor ik groep 8 al
druk oefenen om dinsdag a.s. een fantastische musical neer te zetten. Tijdens deze avond zijn wij
nog op zoek naar 2 ouders die ons zouden kunnen helpen met drankjes inschenken. Dus vindt u het
leuk om een te gekke musical te zien en een handje mee te helpen, dan kunt u contact opnemen met
directie@daltonschoolhillegom.nl .
Dit is ook de nieuwsbrief waarin de groepsverdeling bekend wordt gemaakt met bijbehorend plaatje
welke leerkracht welke groep volgend jaar doet. De formatie voor een nieuw schooljaar is
normaalgesproken een leuk bericht om te versturen. Echter blijkt uit onderzoek dat er begin 2022 een
tekort is aan 9000 fulltime leraren in Nederland. Dat zijn ongeveer 13.000 meesters en juffen, omdat
veel leerkrachten parttime werken. Echter is het landelijke probleem nu ook echt ons probleem
geworden. Weet wel dat alle groepen na de vakantie gewoon naar school kunnen komen, alleen is
het nog niet zeker of daar dan een vaste leerkracht voor gevonden is. Hieronder vindt u de
groepsindeling met bijbehorende formatie. Helaas is het nog niet helemaal definitief contractueel
gelukt om alle groepen alle dagen te voorzien van een meester of juf. Weet wel dat we heel ver in
onderhandelingen zijn en dat we overtuigd zijn dat dit voor de zomervakantie nog rond is. Wel zijn alle

groepen momenteel ingevuld in onderstaand schema en gaan we er vooralsnog vanuit dat dit door
kan gaan.
Intern werken wij aan verschillende scenario’s. Omdat er op het huidige plaatje nog vacatureruimte is,
blijft de formatie onder voorbehoud. Uiteraard proberen wij hier zo min mogelijk meer in te schuiven.
Volgende week donderdag is het doorschuif- en wenmoment voor alle kinderen om even in de nieuwe
groep te kijken.

Groep 1/2A

Groep 1/2B

Groep 1/2C

ma t/m vr. juf Savannah

ma, di, wo om de week: juf
Violet
wo om de week, do, vr: juf
Iris

ma, wo: juf Sandra
di, do, vr: meester Jesse

Sterre Beutick 1
Cato de Bont 1
Ayla Bugday 1
Maisie Fisher 1
Ibrahim Fofana 1
Gijs de Heer 1
Zara de Reuver
Rein Schrama 1
Travis Snoeks 1
Ayash Tajudden Husen 1

Zoë Bos 1
Sanne Daudeij 1
James Fisher 1
Miley van Goozen 1
Olivia Mulder 1
Evan Pranger 1
Noah Spierdijk 1
Milou Versteeg 1
Karlijn Zuidhoek 1

Lana Albakkour 1
Rayaan Hassan 1
Eymen Kayacan 1
Djiro Koppen 1
Vienne Mosselveld 1
Mackenzy Rekké 1
Louise van Ruiten 1
Bibi Smakman 1
Tess Spierdijk 1
Sterre Zaaijer 1

Nasri Abdullahi 2
Soulaiman Amenkour 2
Mila Daniels 2
Miley van Heusden 2
Anna de Hoog 2
Quinten Huizer 2
Liz Koekkoek 2
Sana Obed 2
Zoë Roestenberg 2
Ibrahim Saqib 2
Viktor Scheerder 2
Madelaine van Soest 2
Jace Vervoorn 2

Leena Albakkour 2
Feras Al-Maqtari 2
Carmen Jansen 2
Batol al Kasali 2
Rafy Kaya 2
Tessa Kuiper 2
Roberto Manzini 2
Loïs Noordzij 2
Ethan Ogbeiwi 2
Kato Swagerman 2
Fienne Vervoorn 2
Sterre van Wakeren 2
Astrid Woods 2

Samih Abu Kwiek 2
Jackie Bos 2
Ana Breed 2
James Fruneaux 2
Deleilah van Geldorp 2
Quinten Koning 2
Charlotte Koopman 2
Kris Schutte 2
Elin Uijtenhoorn 2
Noah Vijfhuizen 2
Alisa Vos 2
Aileen Xin 2

De instromende kleuters die tot januari 4 jaar worden zijn ingedeeld in de groepen. De kinderen die
vanaf januari 4 jaar worden zullen later in het jaar ingedeeld worden.

Groep 3

Groep 4

Groep 5/6

ma, di, do, vr: juf Jeannette
wo: juf Erny

ma t/m vr: meester Ivar

ma, di, do, vr: juf Marja
wo: meester Jesse

Selin Ali
Kaja van Beek
Lizz van den Berg
Vesper Beutick
Chloe Elskamp
Jannete Essalhi
Adam Essalhi
Milano van Geldorp
Teun de Heer
Deylana Kartomedjo
Rebekka Latour
Yaren Lems
Charlie Littley
Madelyn Meijer
Maxim el Messaoudi
Vajen Pipers
Fos Ponsioen
Bram Seijsener
Levy Smakman
Tristan Snoeks
Veerle Tuininga
Sam van der Velde
Rosabelle Verlinde
Daan Weijers
Abel Zuidhoek

Naya Abu Kwiek
Tervin Ali
Ishaq Amenkour
Olivia Barnachon
Levi Beutick
Fien de Bont
Asya Bugday
Minka van Burken
Roan Daniels
Benjamin Fisher
Robinho van Geldorp
Iris de Hoog
Jasper ter Huurne
Maria Karkich
Tygo Koekkoek
Luca Koning
Gillean Kortekaas
Waylon Kuipers
Fiep Lubsen
Nijs Noordzij
Jack Pranger
Emily van Ruiten
Aniya Sayyad Abbasi
Collin Schutte
Jasper Sjerps
Jason Stigter
Meys Swadi
Ilija Kvinikadze
Sophie Zwaan

Nabil Abdullahi 5
Raneem Al-Maqtari 5
Julie van den Berg 5
Anna Budel 5
Dani Groot 5
Macey van Heusden 5
Fien Hoogkamer 5
Mila Huisman 5
Ahmed Al Kasali 5
Lucas Knijnenburg 5
Lucas de Koning 5
Sven Langeveld 5
Taim Obed 5
Romy van der Poel 5
Teun van Schaik 5
Imara van Soest 5
Fedde Tuininga 5
Milan Varol 5
Ariane Vijfhuizen 5
Jop Wensveen 5
Ayzus Al Darubi 6
Erdolan Ezmet 6
Aaron Huizer 6
Amin Karkich 6
Floris Koolen 6
Hala Abu Kwiek 6
Adam el Messaoudi 6
Leyla Tap 6
Chris van der Velden 6

Groep 6/7

Groep 8

ma t/m wo: juf Nicole
do, vr: juf Stacha/juf Suze (juf Suze gaat met
zwangerschapsverlof)

ma, di: juf Cathérine
wo t/m vr: juf Sandy

Amir Alkhateeb 6
Seif al Darubi 6
Kenzo Elskamp 6
Sara van Engelen 6
Dean Fransman 6
Tom van Hoekelen 6
Fatma Karasahin 6
Joakim Latour 6
Milou Noest 6
Sam van Ouwerkerk 6
Rosario Gil Palmero 6

Nadia Abdullahi
Thomas van Denzen
Amira Essalhi
Lynn Huizer
Eldin Kalac
Meryam al Kasali
Gareba Kvinikadze
Naomi Meidam
Jeremy Meijaard
Shayla Negretti Salas
Alaysa Pipers
Lotte Sarti
Niels van Schaik
Michiel Vreeswijk
Cas Wiggerman
Leen Yousef
Hilal Ziani

Alma Abu Kwiek 7
Pleun de Bont 7
Fadoua Elhamouchi 7
Nada Helmy 7
Nienke de Hoog 7
Tessa van Marrelo 7
Dewi Philippo 7
Benjamin Philippo 7
Casper Plesman 7
Morris Ponsioen 7
Esmay Rietdijk 7
Thijs Sarti 7
Anja Schavemaker 7
Yasmijne van Soest 7
Femke Winkelaar 7

Tevens zult u wellicht zien dat er een aantal collega’s niet op de groepsindeling staat. Helaas zullen
we van een aantal van onze zeer gewaardeerde collega’s afscheid nemen. Wij nemen afscheid van:
●

Juf Femke. Na 13 jaar op onze school met veel liefde gewerkt te hebben gaat zij binnen ons
eigen bestuur OBO een mooie nieuwe uitdaging aan op Het Bolwerk in Sassenheim.
Verderop in deze nieuwsbrief heeft zij nog een persoonlijk afscheidsstukje geschreven. We
wensen juf Femke enorm veel plezier op haar nieuwe school en weten zeker dat we haar nog
wel eens zullen zien.

●

Juf Laura. Juf Laura gaat een prachtige uitdaging aan op een zogenaamde OGO-school in
Haarlem. (ontwikkelingsgericht onderwijs). Juf Laura wensen we heel veel plezier op haar
nieuwe school en mooie ontwikkelingen.

●

Juf Marieke. Juf Marieke gaat zich komend jaar vooral richten op haar afstuderen voor de
Pabo en zal op de Tweemaster in Lisse aan het werk gaan. Zet em op juf Marieke met
afstuderen en veel plezier op je nieuwe school!

●

Meester Joost: Meester Joost krijgt een mooie fulltime baan in Sassenheim als
gymleerkracht. Heel veel plezier meester Joost!

●

Juf Nina: Juf Nina was dit afgelopen jaar als extra ondersteuning binnen de school werkzaam.
Zij zal als zzp’er verder gaan. We wensen haar heel veel plezier daarmee!

●

Juf Rhona: Juf Rhona heeft al menig stage bij ons gelopen in de afgelopen jaren en zo ook
afgelopen half jaar in groep 8. Naast deze stage heeft zij ook heel veel ingevallen bij ons op
school waar we haar enorm voor bedanken en haar hulp en flexibiliteit enorm hebben
gewaardeerd. Komend jaar gaat juf Rhona op een andere school stage lopen, maar heeft
beloofd het jaar erna weer terug te komen om bij ons af te kunnen studeren om een mooie
toekomst als volwaardig juf tegemoet te gaan.

●

Juf Michelle: juf Michelle heeft haar opleiding als onderwijsassistent bij ons afgerond. Naast
haar werkzaamheden hierin op onze school deed ze dit ook op een andere school bij haar
zoon. Daar zal zij komend jaar aan de slag gaan als onderwijsassistent. Dank voor alles
Michelle!

Woensdagmiddag zullen wij met het team afscheid van al deze gewaardeerde mensen nemen.
Vindt u het fijn om hen ook nog even een gedag te zeggen, dan kunt u dat vrijdag 8 juli om 12.00 uur
op het schoolplein doen bij het uitgaan van de school na het aftelmoment. Er is dan mogelijkheid om
hen nog even de hand te schudden en alle goeds te wensen.

Tommy Tomato
Na de proeflunch hebben al behoorlijk wat kinderen en ouders zich aangemeld
voor de warme gezonde maaltijden van Tommy Tomato. Uiteraard kunt u uw kind
ook na de zomervakantie gewoon nog opgeven hiervoor. Een of twee keer per
week kunt uw kind dan genieten van een lekkere gezonde warme lunch.
Vooralsnog in ieder geval al een enorm succes!

Zomerfeest
Vrijdag 17 juni was het zover: Brede School Hillegom vierde eindelijk (na 2 coronajaren) weer een
zomerfeest. Daltonschool Hillegom, de Savioschool en BSO De Theepot (ofwel Brede School
Hillegom) hebben de handen ineen geslagen om een vrolijk feest neer te zetten voor alle kinderen en
ouders.

Tussen 17.00 uur en 19.00 uur was het een en al festiviteit op het schoolplein. Alle groepen
verzorgden een optreden. Er waren vrolijke spelletjes als ‘stok vangen’, de ‘zenuwspiraal’ en ‘limbo
dansen’. Ook hadden alle kinderen met hun ouders voor heerlijke hapjes gezorgd. Er stond een
enorm buffet in de speelzaal waar volop van gesmuld werd.
En het weer was volledig passend…..tropisch!

Gevonden voorwerpen
In de loop van het schooljaar zijn weer erg veel jassen, vesten,
shirtjes, gymschoenen, fietssleutels e.d. in de mand gevonden
voorwerpen terecht gekomen. Om u de gelegenheid te geven te kijken
of er iets van uw kind bijzit, hangen wij (als het niet regent) de kleding
e.d. over de voetbalkooi op het schoolplein. Bij regen kunt u even
binnen komen kijken. Dit doen wij op dinsdag 5 juli om 14.30 uur en
op woensdag 6 juli om 12.30 uur. Alles wat op vrijdag 8 juli nog
aanwezig is bij de gevonden voorwerpen, doen wij weg.

MR
Op 28 juni is de MR weer bij elkaar gekomen voor overleg.
Onderstaand vindt u wat er besproken is tijdens dit overleg:
Bijeenkomst toekomst onderwijs OBODB 14 juni
Vanuit de stichting werd er op 14 juni een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van het
onderwijs. De Daltonschool was hier flink vertegenwoordigd.
Juf Nicole, juf Cathérine, Wim, juf Jeanette en juf Femke waren aanwezig.
Na een gezamenlijke start werden de aanwezigen in groepjes verdeeld.
In deze kleine groepjes werden verschillende onderwerpen besproken.
De inzichten werden daarna samengevoegd tot een groot document.
Mocht u interesse hebben in het lezen van het document, neem dan even contact op met een van de
docenten of de ouderleden van de MR.
Planning MR volgend jaar
De vergaderdata voor komend schooljaar zijn weer vastgesteld.
Dat zullen zijn:
-

11 oktober
18 oktober Thema-avond
29 november
7 februari
4 april
6 juni

Themadag Gamen
In groep 4 werd een themadag over gamen gehouden waarin de leerlingen alles leerden over gamen.
Wat leeftijdsgrenzen zijn, waarom die er zijn, wat je in gedachten moet houden op de chat, wat het
verdienmodel is en dergelijks.
De vraag vanuit de oudergeleding was of hier meer informatie over kon komen naar de ouders toe
zodat dit thuis ook meegenomen kan worden. Wanneer hier meer over bekend is, informeren we jullie
hierover.
Tommy Tomato
Ongeveer 60 kinderen zijn aangemeld voor de laatste schoolweken.
Volgend schooljaar wordt er opnieuw geflyerd om de bekendheid te vergroten.
Schoolgids
Dit document is 2 jaar geleden helemaal vernieuwd.
De komende twee weken past Joyce het aan zodat alles weer up to date is.
De MR zal dit dan lezen en hier feedback op geven.

Lieve ouders,
Na 13 jaar werkzaam te zijn geweest in Hillegom vind ik
het tijd voor een nieuwe uitdaging in een andere
omgeving. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de
fantastische tijd op Daltonschool Hillegom!
In 2009 ben ik
begonnen op De
Marijkeschool voor invalwerk bij de
kleuters. Daarvoor had ik ook al stage
gelopen op deze school, bij juf Anja Pels
en 'haar' kleuters. De Marijkeschool ging
samen met de Rembrandtschool, er
kwamen veel leuke collega’s bij (met wie ik
nog steeds fijn samenwerk) en we werden
OBS Hilmare. Inmiddels zitten we in een
mooi, nieuw gebouw en zijn we alweer
sinds 2017 Daltonschool Hillegom. Ik ken
bijna alle kinderen (en heel veel ouders) en kijk met een warm gevoel
terug op alles wat we samen hebben
meegemaakt.
Per augustus 2022 zal ik 2 dagen werkzaam zijn
op basisschool Het Bolwerk in Sassenheim; een
school binnen hetzelfde bestuur als waar
Daltonschool Hillegom onder valt. Daarnaast
blijf ik 1 dag per week stagebegeleidster op
Hogeschool Leiden voor de studenten van de
Pabo, welke stage lopen binnen het bestuur van
OBODB.
Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging en wil
iedereen nogmaals bedanken! Wellicht ontmoeten we elkaar bij het
aftellen op de laatste schooldag of komen we elkaar in de toekomst ergens
tegen.
Groetjes, (juf) Femke

Beweegnieuws
Sport &
Beweegfestival

Hillegom in
Beweging

Sporten en beweging in de
Hoftuin: Volgende week is
het Sport & Beweeg festival
en dat mag je niet missen!
Met o.a. skatepark, suppen,
tumblingbaan, pannakooi,
lasergame, jeu de boules,
korfbal, basketbal,
stormbaan voor 2 tot 4 jaar
oud, senioren fitness,
fietsmaatje en nog veel
meer!
Onze sportkampioenen en
de Fair play genomineerden
worden in het zonnetje gezet
door wethouder Jan van Rijn
dus is het festival nog
feestelijker!
Jong en oud is welkom en de
entree is gratis!

Sport in de wijk:
Elke schoolweek worden er door
de buurtsportcoaches
sportactiviteiten op de
playgrounds georganiseerd,
zoals trefbal, partijtjes voetbal,
basketbal, volleybal en spellen
zoals buskruiten. De
playgroundactiviteiten zijn voor
iedereen toegankelijk. Leuk?
Kom langs en doe lekker mee!

Zaterdag 2 juli
Toegang is gratis en
deelname is voor alle
leeftijden
12:00 – 16:30

Iedere maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag
De activiteiten vinden plaats bij:
- Sportcentrum De Vosse op
maandag, woensdag en vrijdag
van 15.30-17.30 uur
- Naast Basisschool Meer en
Dorp (voormalig Leerwinkel) op
donderdag van 15.15-16.45 uur
Meer informatie:
www.hillegominbeweging.nl

Meer informatie:
www.hillegominbeweging.nl

Alle activiteiten zijn gratis met
uitzondering van de
zomermaanden bij de Vosse
(eind april tot en met half
september). Dan is de
playground bij de Vosse alleen
toegankelijk met een
entreekaartje (abonnement)
voor het zwembad.

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

