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Belangrijke data

Dinsdag 20 december 2022 Nieuwsbrief 9

Donderdag 22 december 2022 Kerstviering op school

Vrijdag 23 december 2022 Alle leerlingen om 12.00u. vrij

26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie

Maandag 16 januari 2023 14.00u. Spreekuur voorIeder1 op school

Dinsdag 17 januari 2023 Nieuwsbrief 10

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wellicht weet u nog dat ik een jaar geleden u een mail moest sturen waarin stond: de school gaat

dicht, er is geen kerstavond en we wensen u een coronavrij 2022. Gelukkig konden we op de valreep

nog een gezellig kerstontbijt organiseren. Wat een teleurstelling was het voor de school. Wat is het

dan toch enorm fijn dat we, een jaar later, wel de kerstgezelligheden door kunnen laten gaan. In veel

klassen worden al mooie kerststukjes gemaakt, als ik door de gangen loop hoor ik in diverse klassen

al liedjes die gezongen worden en wat ziet de school er gezellig en feestelijk uit! Donderdagavond

kunnen we dan ook weer met elkaar eten en genieten van de gezelligheid om bij elkaar te zijn. Heel

waardevol! Voor u als ouders zal er ook een drankje klaar staan terwijl de kinderen in de klassen zijn.

Vrijdagochtend gaan alle kinderen tot 12.00 uur naar school en daarna kan iedereen genieten van de

kerstvakantie. De school opent haar deuren weer op maandag 9 januari om 8.15 uur.

Kerstavond op school

Donderdag zijn alle kinderen en ouders van 17.45 tot 18.45 uur uitgenodigd op school.

Vanaf 17.30 uur zal de deur open gaan. De kinderen nemen allemaal een hapje mee

voor in de klas. Voor de ouders zal er een drankje klaarstaan. Uiteraard is het leuk als

u als ouder een klein hapje meeneemt om met andere ouders te kunnen delen.



Goede voornemens

Bij een nieuw jaar hoort traditiegetrouw goede voornemens. Zullen we als

gezamenlijk goed voornemen ervoor zorgen dat we weer op tijd op school zijn?

We merken dat het steeds meer versloft bij een aantal ouders, waardoor het lastig

is om op tijd met de lessen te kunnen beginnen. Iedere dag 5 minuten later

beginnen is bijna een half uur per week lestijd die misgelopen wordt.

!!!!!!!!!!!!!!
In de manden bij de hoofdingang liggen weer veel gevonden

voorwerpen, we willen dit graag opruimen in de kerstvakantie, wilt

u voor de vakantie a.u.b. nog even komen kijken of er iets van uw

kind(eren) bij ligt?.

Nieuw toneel

In januari wordt onze speelzaal/aula verbouwd. We

krijgen dan prachtige toneel en coulissendoeken

waardoor we het podium nóg beter kunnen gebruiken.

Om dit te openen zullen we met de gehele Brede School

Hillegom een ‘happy vibes dag’ houden. Dit zal in

februari gaan plaatsvinden. Tezijnertijd brengen we u

hiervan op de hoogte. Dit alles hebben we samen met de Savioschool kunnen financieren vanuit een

subsidie die hebben mogen aanvragen bij de gemeente Hillegom. Deze subsidie had o.a. de

voorwaarde dat het gebruikt moest worden om meer cultuur te kunnen doen op school. Door middel

van een echt theaterpodium en vaste podiumverlichting zijn wij ervan overtuigd dat het een feestje is

voor de kinderen om een optreden te mogen verzorgen.

Inzamelen batterijen

Wij kregen de vraag van een ouder of wij ook batterijen inzamelen. Jazeker! In het

halletje bij de hoofdvoordeur staat een batterijen-inzamelbak. Hier kunt u uw lege

batterijen in kwijt. Voor de school is het dubbel winst: we zorgen voor een beter milieu

én we sparen. Dat zit zo: voor elke kilo aan lege batterijen ontvangt de school een

spaarpunt. En met die spaarpunten kunnen we schoolspullen bestellen. Denk aan een

springtouw, step of computerspellen. Of een donatie aan een goed doel



Instroom leerlingen buiten Nederland

Als school kregen wij de vraag hoe het nu werkt met kinderen die vanuit een ander land in Nederland

komen en naar school gaan? Hoe vangen wij dat als school op? Graag leg ik u dit uit.

Binnen de Duin- en Bollenstreek vallen alle scholen onder Samenwerkingsverband Duin- en

Bollenstreek. Binnen dit Samenwerkingsverband is het volgende afgesproken hoe álle scholen binnen

de Duin- en Bollenstreek de leerlingen zo soepel mogelijk het Nederlandse onderwijs in laten

stromen:

Alle leerlingen van groep 1 en 2 gaan naar reguliere scholen. Binnen de gemeente Hillegom is er

extra subsidie om deze leerlingen extra te begeleiden m.b.t de Nederlandse taal. Hiervoor hebben wij

een vakleerkracht aangesteld op vrijdagochtenden. Dat is juf Sylvia. Iedere vrijdag begeleidt zij deze

leerlingen in een klein groepje om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse

taal.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan eerst een jaar naar de Taalklas. Deze klassen zijn aanvankelijk

gevestigd in Noordwijkerhout. Omdat de afgelopen maanden de taalklassen een enorm

leerlingaanbod hebben gekregen door veel

Oekraïense vluchtelingen (ze zijn van 3 klassen naar

11 klassen gegroeid) hebben zij moeten uitwijken naar

o.a. Lisse met een aantal klassen. De kinderen worden

in de taalklas in een enorm taalbad gedompeld.

Wanneer zij na ongeveer een jaar uitstromen naar de reguliere scholen krijgen zij nog zo’n 2x per

week ondersteuning op de school van een NT2 expert.

Met elkaar proberen we deze kinderen zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren. Het blijft soms

lastig voor deze leerlingen, want de Nederlandse taal is niet eenvoudig. Een gemiddeld kind doet er

ongeveer 8 jaar over om de Nederlandse taal geheel machtig te zijn.



Inzameling feestdagen

Voor Sinterklaas kwam de oproep om gezinnen van onze

school die het niet zo breed hebben een fijne Sint of Kerst

aan te bieden. U kon hiervoor bijdragen of u kon u

opgeven wanneer u hiervoor in aanmerking wilde komen.

Bijna 40 ouders hebben een fantastische bijdrage

geleverd. Samen is ruim €1100 opgehaald! Vier gezinnen

zijn hier erg blij mee gemaakt. Op woensdagavond 21

december zullen door Joyce de kerstpakketten worden

gebracht. Wat een succes toch weer!

Expeditie Bethlehem in Open Hof

Op kerstmorgen zal er weer een geweldige kinderkerstviering

zijn in Open Hof. Met kerst maken we ons allemaal druk om

mooie versieringen, gezelligheid, lekker eten en mooie kleren.

Maar is dat eigenlijk wel waar het om draait met Kerst? Daar

komen 3 kandidaten achter als ze meedoen aan Expeditie

Bethlehem. Ze gaan bepakt en bezakt op reis maar komen onderweg verschillende mensen,

opdrachten en uitdagingen tegen. Zullen zij op tijd bij Jozef en Maria aankomen?

Als je dat wilt weten, kom dan op 25 december om 10.30 uur naar Open Hof aan de Raadhuisstraat 3

in Hillegom.


