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Belangrijke data

Dinsdag 23 augustus 2022 Nieuwsbrief 1

Dinsdag 30 augustus 2022 19.00 uur Informatieavond alle groepen

Dinsdag 6 september 2022 Nieuwsbrief 2

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van

een fijne zomervakantie. Gisteren hebben we een hele fijne start gehad met alle kinderen en

teamleden. Iedereen heeft weer goede zin voor dit nieuwe schooljaar.

Op dinsdag 30 augustus start om 19.00 uur de informatieavond. Wij hopen u allen deze avond te

ontmoeten. We starten plenair in de aula en zullen ons vervolgens opsplitsen naar de groep(en) van

uw kind(eren) waar de leerkrachten de informatie van dit schooljaar aan u zullenvertellen.

Helaas heeft voor de vakantie onze gymmeester Joost ons verlaten. Tot op heden hebben we nog

geen vaste vervanger voor hem kunnen vinden. We zijn hier hard naar op zoek. Tot die tijd zal juf

Sandra op dinsdagen de gymlessen verzorgen. Het gymrooster ziet er als volgt uit:

Gymrooster inzet juf Sandra

Dinsdag

8.30 - 9.45 Groep 5/6 Sandra In de Vosse

9.45 - 10.45 Groep 4 Sandra In de Vosse

10.45-11.45 Groep 8 Sandra In de Vosse

13.00 -14.30 Groep 6/7 Sandra In de Vosse

Dinsdag

13.00-14.00 Groep 3 Jeannette In de speelzaal op school



Dit jaar zal het creatief circuit voor de groepen 3 t/m 8 weer opgestart gaan worden. Na 2 jaar corona

waarin dit helaas niet kon doorgaan willen we hier weer een mooie impuls aan geven. Helaas kan dit

niet zonder uw hulp. Dus heeft u op woensdagen van 11.15 uur tot 12.15 uur tijd om hier een

bijdrage aan te leveren, dan waarderen wij en de kinderen dat enorm!

Hierbij is het de bedoeling dat u groepjes kinderen begeleidt bij

een creatieve werkvorm. U kunt denken aan: muziek, tekenen,

schilderen, handvaardigheid, koken, toneel, zang, dans,

kinderyoga, kinder EHBO, etc. Wellicht heeft u zelf vanuit uw

werk/hobby een talent of passie die u graag met een groepje

kinderen zou willen delen, dat zou heel erg leuk zijn! Een opdracht

duurt zo’n 3 weken en dan rouleren de groepjes weer naar een

volgende opdracht. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht

van uw kind (ook als uw kind bij de kleuters zit) of bij Joyce

Romijn - Stigter (directie@daltonschoolhillegom.nl) Hoe meer

hulp, hoe leuker het creatieve circuit neergezet kan worden!

TSO prijsverhoging

Afgelopen jaren hebben wij de kosten voor de tussenschoolse opvang (overblijf) zeer laag kunnen

houden op Daltonschool Hillegom. De opzet die wij hadden ging grotendeels goed, maar ook liepen

we tegen een aantal zaken aan waardoor het niet overal even soepel verliep. We hebben onderzoek

gedaan naar verschillende manieren om de TSO vorm te geven wat het best bij Daltonschool

Hillegom aansluit. Dit is samen met de MR besproken. Voor komend jaar komt er een pedagogisch

medewerker van de Theepot die leuke spellen klaarzet, overzicht houdt en kan helpen bij

onenigheden tussen leerlingen tijdens de overblijf om de TSO zo soepel mogelijk voor alle kinderen te

laten verlopen. Ook zal zij oplossingen bieden voor de momenten dat overblijfmedewerkers er niet

zijn. U zult begrijpen dat hier kosten aan verbonden zitten. Komende week kunt u van ons een

schrijven verwachten met de exacte verhoging van dit bedrag. Deze verhoging zal in 2 jaar worden

gedaan. Dit jaar zullen wij als school ook nog een bijdrage hieraan leveren. De kosten inclusief de

verhoging zullen nog steeds flink lager zijn dan de TSO kosten op andere scholen.

Vooraankondiging sponsorloop

Eind september/begin oktober zal de sponsorloop gehouden worden. De

komende periode zult u daarvan uiteraard meer informatie krijgen.

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl


Beste ouders/verzorgers,

Als aankomend leerkracht, wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is

Paul Bilars, ik ben 38 jaar oud, woonachtig in Noordwijkerhout en vader

van 2 prachtige dochters. Momenteel ben ik eerstejaars Pabo student

aan de LOI Hogeschool. De aankomende tijd zal ik 2 dagen in de week

(donderdag en vrijdag) meelopen als onderwijsassistent bij uw zoon of

dochter in klas. Op maandagen zal ik in groep 3 mijn stageperiode lopen

vanuit de opleiding tot leerkracht. Op deze manier wil ik mijn studie

combineren met het opdoen van ervaring.

Hiervoor ben ik werkzaam geweest als manager veiligheid en kwaliteit in

de prefab betonindustrie. Na hier vele jaren met plezier gewerkt te hebben vond ik het tijd om het roer

rigoureus om te gooien en de stap te nemen naar het onderwijs.

Tenslotte kijk ik er erg naar uit om u te ontmoeten en zie ik het als een geweldige uitdaging

om in de ontwikkeling van uw zoon of dochter bij te dragen!

Allemaal een fijne zomervakantie gehad? Het nieuwe schooljaar gaat

weer van start en dat kan natuurlijk niet zonder TommyTomato. Om de

ontwikkeling van al onze kinderen te blijven stimuleren wil de

Daltonschool Hillegom ook dit jaar weer bijdragen om kinderen meer

groente te laten eten op school. TommyTomato levert elke dinsdag en

donderdag een warme gezonde lunch en inschrijven is nog steeds

mogelijk!

Wat zijn de voordelen van de TommyTomato lunch?

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

● Kinderen hebben na een groente lunch in de middag langer energie en een beter
concentratievermogen.

● Samen nieuwe smaken ontdekken is leuk, ook voor moeilijke eters.
● U kiest of uw kind meedoet, hoe vaak en u bepaalt zelf wat u kunt betalen.

De maaltijden voor de onderbouw kosten €3 en de (grotere) maaltijden voor de bovenbouw kosten

€3,50 per maaltijd. Via Stichting TommyTomato kunnen ouders zelf bepalen wat ze betalen. Zo is de

gezonde lunch voor ieder kind toegankelijk. Voor ouders die gebruik willen maken van Stichting

TommyTomato heeft mede-oprichter Bas Turk een videoboodschap: https://youtu.be/VUOvNM3hcBc 

Meer informatie vind je op: https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/daltonschoolhillegom

https://youtu.be/VUOvNM3hcBc
https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/daltonschoolhillegom/


Open dag S.V. Hillegom

Kom je kijken op ons mooie sportpark de

Zanderij?

Kijk bij een voetbalwedstrijd, bezoek de

kleedkamers, de massageruimtes, het

wedstrijd-secretariaat, het sponsorhome en

de kantine met tribune en dakterras.

Probeer de stormbaan, schiet de ballen

door de gaten of daag iemand uit op het

pannaveld.

Toegang is gratis.                                     Meer informatie: info@svhillegom.nl of op www.svhillegom.nl

Vanuit de GGD m.b.t. corona-adviezen

Omikron

De Omikron-variant BA.5 heeft de afgelopen tijd de

besmettingsaantallen weer aangewakkerd. Gelukkig is het ziektebeloop ook bij deze variant mild en

deze zomergolf weer op zijn retour. Wel is de verwachting dat er een najaarsgolf zal komen.

Maatregelen

Er zijn nog weinig maatregelen; de samenleving wordt steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid

aangesproken.

Testen

● Het huidige advies is om bij klachten een zelftest te doen.
● Een positieve zelftest hoeft niet meer bevestigd te worden met een PCR-test bij de GGD.
● Het is nog wel altijd mogelijk om een PCR-test bij de GGD te doen voor bijvoorbeeld een

herstelbewijs of als iemand geen zelftest kan doen.
● Daarnaast wordt testen bij de GGD nog geadviseerd voor mensen die veel in contact komen

met kwetsbaren.

http://www.svhillegom.nl/


Isolatie

● Bij een positieve testuitslag moet men direct in isolatie.
● De isolatieduur is minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Er wordt geteld vanaf het moment dat

de klachten zijn ontstaan, dat is dag 0. Als het een besmetting betreft zonder klachten
(asymptomatische besmetting), wordt de testdatum als dag 0 gezien.

● De isolatie kan worden beëindigd na 5 dagen als de klachten 24 uur weg zijn. Als er nog wel
klachten zijn, wordt de isolatie verlengd tot 24 uur klachtenvrij met een maximale isolatieduur
van 10 dagen.

● De isolatieduur kan gemakkelijk berekend worden op www.mijnvraagovercorona.nl.

Quarantaine

● Er geldt geen quarantaine advies meer voor personen die in contact zijn geweest met iemand
met COVID-19.

● Ook adviseren we alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen dat een groep in quarantaine
gaat.

● Huisgenoten en nauwe contacten van een besmette persoon worden geadviseerd om:
● Contact met kwetsbaren zoveel mogelijk te vermijden tot 10 dagen na het contact met de

besmette persoon.
● Goed in de gaten te houden of er klachten ontstaan en bij klachten direct een zelftest te doen.

Snottebellenbeleid en testbeleid bij kinderen

● Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen ondanks verkoudheidsklachten ook zonder test naar de
opvang als zij enkel verkoudheidsklachten hebben, af en toe hoesten of bekende chronische
luchtwegklachten hebben.

● Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij in afwachting zijn van hun testuitslag of
klachten hebben passend bij COVID-19 én contact hebben gehad met iemand met
COVID-19. In beide gevallen hoeven ze niet meer thuis te blijven als ze negatief testen.

● Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven met klachten passend bij corona, tenzij ze een
negatieve testuitslag hebben. Dit geldt niet als het gaat om bekende chronische
luchtwegklachten.

● Als een kind met klachten met een testadvies niet wordt getest, mag het kind weer naar
kinderopvang of school als het 24 uur klachtenvrij is. Als er sprake is van aanhoudende milde
klachten mag het kind weer naar de kinderopvang of school 7 dagen nadat de klachten zijn
begonnen.

Basisadviezen om verspreiding te voorkomen

● Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
● Was de handen regelmatig.
● Hoest en nies in de elleboog.
● Haal de aangeraden vaccinaties.
● Zorg binnen voor voldoende frisse lucht. Goed ventileren is een belangrijk aandachtspunt op

scholen en kinderopvang. Goed ventileren voorkomt dat corona door de lucht verspreidt. Met
een continue aanvoer van frisse lucht krijgt het coronavirus minder kans zich op deze manier
te verspreiden.

Het test- en thuisblijf-beleid voor kinderen is samengevoegd in de beslisboom van de AJN

jeugdartsen Nederland.

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Beslisboom-alle-leeftijden-BOinK-AJN-RIVM_070722.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Beslisboom-alle-leeftijden-BOinK-AJN-RIVM_070722.pdf

