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Belangrijke data

Dinsdag 6 september 2022 Nieuwsbrief 2

Maandag 12 september 2022 14.00 uur Spreekuur op school voor ieder 1

Vrijdag 16 september 2022 Hillegomse feestdag, alle leerlingen vrij

Maandag 19 september 2022 8.15 uur Inloopochtend voor ouders

Dinsdag 20 september 2022 Nieuwsbrief 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het jaar is weer goed van start. Vorige week dinsdagavond was de informatieavond op school. Hierin

is aan u het team, de medezeggenschapsraad, ouderraad, en de techniekgroep aan u voorgesteld.

Voor diverse activiteiten zoals het creatieve circuit op woensdag het laatste uur, technieklessen en de

ouderraad kunnen we nog veel ouderhulp gebruiken. Dus als u dit leuk zou vinden en tijd hebt, kunt u

mij mailen op: directie@daltonschoolhillegom.nl. Zonder uw hulp kunnen we al deze leuke activiteiten

niet organiseren.

Dit schooljaar is een medewerker van de Theepot, juf Suus, gestart bij de

TSO. Dit werkt voor alle partijen zeer prettig. De TSO-vrijwilligers worden

ondersteund bij vragen zowel tijdens het eten als het buiten spelen, de

leerkrachten kunnen na de overblijf direct met de lessen starten, omdat er

geen akkefietjes meer opgelost hoeven te worden en de kinderen zijn blij,

omdat er speelaanbod is en er rust is tijdens het eten. Zoals eerder

geschreven in nieuwsbrieven brengt dit extra kosten met zich mee. Dit jaar zullen wij hier als school

een groot deel van voor onze rekening nemen. Met de MR is overeengekomen dat dit jaar de kosten

voor u als ouder € 105,00 per jaar per kind zullen zijn.

mailto:directie@daltonschoolhillegom.nl


Maandag 19 september is de inloopochtend. Dit betekent dat u als

ouder vanaf 8.15 uur met uw kind mee de klas in mag tot 8.45 uur.

In deze tijd kunt uw kind trots aan u laten zien wat hij/zij zoal geleerd

heeft de afgelopen periode en hoe een weektaak eruit ziet. Voor

kinderen zijn dit zeer belangrijke momenten wanneer u hierbij kunt zijn. Het maakt ze trots en geven

ze het gevoel dat u school belangrijk vindt.

Vacature�
Als u iemand kent voor een van onze vacatures, dan horen wij dat heel graag.

Daltonschool Hillegom zoekt per direct

een enthousiaste vervangingsleerkracht groep 1/2

(WTF 1,0, tijdelijk dienstverband met perspectief

De collega die wij zoeken:
* Een groep 1/2 leerkracht voor 1,0 wtf. Minder in bespreekbaar.
* Een leerkracht met bij voorkeur een afgeronde opleiding.
* Werkt doelgericht en is didactisch sterk.
* Is iemand die goed kan communiceren en samenwerken.
* Is iemand die enthousiast wordt van het ontwikkelen van de schoolkwaliteit.

Wij bieden:
* Een school met duidelijke visie en kernwaarden (Daltononderwijs keurmerk, openbaar onderwijs).
* Een enthousiast gedreven team dat samen de mogelijkheid krijgt om de school naar een hoger niveau te
ontwikkelen.
* Een school waar jouw mening telt.
* Goede startersbegeleiding vanuit de school, maar eventueel ook vanuit de stichting.
* Salaris conform CAO-PO.
* 1,0 WTF, met perspectief.
* Een Chromebook.
* Een academie met volop mogelijkheden voor inhoudelijke maar ook persoonlijke cursussen.

Daltonschool Hillegom zoekt een

Enthousiaste gymleerkracht

(WTF 0,4) dinsdag en vrijdag

om z.s.m. te starten

(tijdelijk dienstverband met perspectief)



De collega die wij zoeken:
* is een leerkracht met een afgeronde sportopleiding met een onderwijsbevoegdheid
* is een leerkracht met oog voor talenten van onze kinderen
* werkt doelgericht en is didactisch sterk
* is iemand die met goed communiceren een samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt
* is gedreven en enthousiasmerend
* denkt mee over de inhoud van de ondersteuning

We bieden:
* een school met duidelijke visie en kernwaarden
* een enthousiast gedreven team
* een plek waar je echt van meerwaarde kunt zijn voor de kinderen
* een school volop in ontwikkeling
* salaris conform CAO-PO

Op Daltonschool Hillegom hebben leerkrachten en leerlingen ruimte om eigenaar te zijn van hun
ontwikkelingsproces (kennis en vaardigheden) en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun
(leer)omgeving, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen is
op Daltonschool Hillegom ruimte om te leren van en met elkaar. Verder onderscheiden we ons met de
binnenglijbaan, de kinderkeuken en heel belangrijk: openbaar onderwijs. We zijn aangesloten bij
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (St. OBODB).

Stuur je motivatiebrief en CV z.s.m. naar directie@daltonschoolhillegom.nl t.a.v. mevr. J. Romijn –
Stigter. Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Joyce Romijn, directeur van
Daltonschool Hillegom op 0252-530065 of mailen naar: directie@daltonschoolhillegom.nl

Spaarne Kids

Met het nieuwe schooljaar start tevens het culturele seizoen.

Wij hebben voor de leerlingen en de ouders/verzorgers in
Spaarne Kids een ladder gemaakt met culturele activiteiten.

Met ideeën als bv cursussen bij Hart Haarlem, activiteiten in de Bibliotheek in de kinderboekenweek,
het Krakeling Festival, voorstellingen bij de Toneelschuur & Theater Haarlem, een dino tentoonstelling
bij het Pieter Vermeulenmuseum en heel veel meer.

Hierbij de link: https://bit.ly/3e7GKjP

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=25e0b8a7c4&e=c5e1a41298


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

Heeft jouw kind last van stress of  spanningen?

Piep, zei de muis -  bijeenkomsten voor kinderen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met GGZ Rivierduinen
binnenkort de gratis bijeenkomsten ‘Piep’, zei de muis! voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar
die spanning en stress ervaren binnen het gezin.

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich
geen raad mee weet. Een ziek familielid, een scheiding,
verlies, verdriet, ruzie of geweld. Kinderen kunnen hierdoor
stil worden en zich moeilijk uiten. Of ze worden juist
verdrietig of boos.

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3568&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


‘Piep’, zei de muis! ondersteunt de kinderen bij het omgaan met deze spanningen. Piep de muis, een
handpop, vertelt over wat hij meemaakt en vraagt de kinderen om samen met hem hiervoor
oplossingen te zoeken. Op een speelse manier leren kinderen makkelijker met hun eigen emoties en
de situatie thuis om te gaan. Het is een club waar de kinderen veel plezier hebben, vriendjes maken
en iets helemaal voor zichzelf hebben!

‘Piep, zei de muis’ bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen en 4
ouderbijeenkomsten en worden begeleid door medewerkers van GGZ Rivierduinen.

Datum en locatie
Locatie:           Hescohonk (Scouting St. Jozef-Emerentiana), Dr. Poelslaan 21 in

Noordwijkerhout
Data:     Woensdag 14, 21 en 28 september, 05, 12 en 19 oktober, 02, 09, 16 en 23

november 2022
Tijd:    13.30 – 15.00 uur
Kosten: Geen

Ga voor aanmelden of meer informatie naar www.cjgcursus.nl of klik deze link.

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

@ cjgcursus

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.cjgcursus.nl
https://www.cjgnoordwijk.nl/cursussen/start-piep-zei-de-muis---voor-kinderen---noordwijkerhout/-1/3204/584706
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.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

