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Belangrijke data

Dinsdag 14 februari 2023 Nieuwsbrief 12

Vrijdag 17 februari 2023 Rapporten mee

20 - 24 februari 2023 10-minuten gesprekken

Vrijdag 24 februari 2023 Alle leerlingen om 12.00u. uit

27 februari - 3 maart 2023 Voorjaarsvakantie

Dinsdag 7 maart 2023 Nieuwsbrief 13

Dinsdag 7 maart 2023 20.00u. Ouderraadvergadering

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit is de laatste nieuwsbrief die ik aan u schrijf. Met een dubbel gevoel ga ik afscheid nemen van

Daltonschool Hillegom en iedereen die daarbij hoort. Sinds 2016 heb ik van deze fantastische school

directeur mogen zijn waarin ik altijd met heel veel plezier heb gewerkt waarbij het streven was om

iedere dag de school een beetje mooier, leuker, gezelliger en beter te maken samen met een

fantastisch team, fijne ouders en geweldige kinderen. Volgende week dinsdag 21 februari is mijn

allerlaatste werkdag. Ik zou het leuk vinden om u nog even de hand te mogen schudden aan het eind

van de schooldag op het plein. Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb gehad

en hoop zeker nog een keer langs te komen. Volgende week vrijdag verhuis ik naar het mooie

Drenthe waar ik na de voorjaarsvakantie ga beginnen met een nieuwe baan en uitdaging als directeur

van 2 scholen. Momenteel is mijn vervanger nog niet bekend. Ik weet dat er achter de schermen erg

hard gewerkt wordt hieraan en dat u door het bestuur hiervan op de hoogte gesteld zal worden

wanneer hier meer over bekend zal zijn. Ik wens u het allerbeste en wellicht tot ziens!

Hartelijke groet,

Joyce Romijn - Stigter



Happy Vibes dag

Vorige week maandag was er voor de gehele

Brede School Hillegom een Happy Vibes dag

georganiseerd ter ere van de opening van het

nieuwe podium in de speelzaal/aula. Iedere

klas heeft een workshop gehad in percussie of

dans. Als start was er een openingsconcert

voor alle kinderen en ter afsluiting wederom

een interactief optreden met polonaise tot slot.

Een geweldige dag waarin zeer veel genoten

is.

TSO hulp

Het komt regelmatig voor dat er niet voldoende bezetting is

om de tussenschoolse opvang op te vangen. Leerkrachten, ib

en/of directie staan dan de groepen te bemannen. Wij

hebben hier echt meer hulp bij nodig. Heeft u zo nu en dan

een uurtje tijd, of lukt het u structureel, dan horen wij dat

graag. Vele handen maken licht werk. Wilt u het ook vragen

aan mensen in uw omgeving? Op deze manier is het

nauwelijks haalbaar om de tussenschoolse opvang te regelen

voor uw kind.



OR nieuwsbrief 02-2023: nr 4 schooljaar ‘22-‘23

Datum Activiteit

17 maart 2023 Fancy Fair

5 april 2023 Lentefeest

8 en 9 mei 2023 Schoolfotograaf

30 mei 2023 Schoolreisje

6 t/m 9 juni 2023 Avondvierdaagse

23 juni 2023 Zomerfeest

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Jullie hebben al even niet meer van ons gehoord, maar we kunnen jullie vol enthousiasme vertellen

dat we op dit moment met een aantal dingen bezig zijn.

Om te beginnen hebben we besloten dat onze nieuwsbrieven meegaan met die van school; dit

scheelt weer een aantal e-mails per jaar in deze drukke basisschool tijd.

Kerst en nieuwjaar zijn al even geleden, de winter is bijna voorbij, hoog tijd voor de volgende vrolijke

activiteiten, de Fancy Fair met aansluitend schoolreisje!

Fancy Fair

De Fancy Fair is op vrijdag 17 maart van 14:30-16:00 uur op school.

Er zal onder andere een markt zijn, diverse uiteenlopende activiteiten en een veiling.

Ook zamelt de school statiegeld flessen in. Kun je wat missen, neem ze mee.

De markt is om knuffels, speelgoed en boeken te verkopen. Deze mag je voor deze datum bij school

inleveren. Let erop dat deze spullen schoon en nog in goede staat zijn.

Heb je zelf wat te veilen? Denk aan een les van de sportschool waar je eigenaar van bent of heb je

iets te sponsoren voor de veiling? Stuur je gegevens en hetgeen je wilt veilen naar

iris.geerlings@daltonschoolhillegom.nl.

Wil je helpen

We willen graag een aantal ouders vragen of jullie op deze dag willen helpen met het begeleiden van

de activiteiten, uitdelen van drinken en/of alles wat er verder nog nodig is op deze dag? Bij interesse



graag een e-mail sturen naar iris.geerlings@daltonschoolhillegom.nl.

Alvast heel erg bedankt!

Schoolreisje

De opbrengst van de Fancy Fair gaat volledig naar het schoolreisje. De locatie houden we nog even

geheim maar willen wel dit jaar met touringbussen. Voor de reis en de activiteit hebben we nu een

bedrag begroot van ongeveer €5700,-. Van de sponsorloop hebben we €1450,- hiervoor opzij gezet.

Mochten we na de Fancy Fair nog tekort komen, zullen wij een beroep op jullie doen voor een

vrijwillige bijdrage om dit verder aan te vullen zodat de kinderen met z’n allen met de bus kunnen.

Wij hopen op jullie begrip en ook hiervoor heel erg bedankt!

Wees welkom op onze vergaderingen

De komende vergaderingen van dit schooljaar vinden plaats op:

●         7 maart 2023 20:00 uur

●         18 april 2023 20:00 uur

●         22 mei 2023 20:00 uur

Wil je onze vergaderingen bijwonen? Je bent van harte welkom! Meld je hiervoor aan door een e-mail

te sturen naar or@daltonschoolhillegom.nl.

Word ook lid van de ouderraad

Wij hebben op dit moment te weinig ouderraad leden vanuit de ouders van de kinderen. Wil je ook lid

worden? Meld je dan aan, dit kan per e-mail, maar je kan ons ook persoonlijk benaderen als je hier

meer informatie over zou willen.

Tot slot

Heb je nog vragen, ideeën, opmerkingen en andere zaken die aan de OR gericht zijn? Stel ze aan

ons of stuur een e-mail naar or@daltonschoolhillegom.nl.

Met vrolijke groet,

Jeannette Swaalf leerkracht - Voorzitter

Mariëlle Reineking ouder groep 8 - Penningmeester

Iris Geerlings leerkracht - notulist

Jitske Wensveen-Boes ouder     groep 1/2A en 5

Niamh O’Toole ouder groep 1/2B en 4

mailto:iris.geerlings@daltonschoolhillegom.nl


Webinar – Help, ik ontplof!

Op 22 februari 2023 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in samenwerking met
opvoedkundige en psycholoog Tischa Neve, bekend van tv en andere media, een gratis
webinar voor ouders van kinderen tussen de 0 en 14 jaar.

Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind.

Positieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je zo snel op de

kast, ook al nemen we ons steeds weer voor om rustig te

blijven. Klinkt simpel dat rustig blijven, maar dat is

makkelijker gezegd dan gedaan.

Wil jij het anders? Wil jij beter om kunnen gaan met de

emoties van je kind? Rustiger reageren?

In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om jouw emoties beter

onder controle te krijgen. Een webinar met heldere, praktische uitleg en tips die je meteen thuis

kunt toepassen.

Dit gratis webinar vindt plaats op woensdag 22 februari 2023 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

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3638&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl


Webinars van kinderpsycholoog en opvoedkundige

Tischa Neve helpen je verder!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar weer een aantal webinars voor ouders gemaakt
in samenwerking met Tischa Neve. Zij behandelt diverse opvoedkundige onderwerpen en geeft
praktische tips. Alle webinars staan online voor je klaar.

Kindje op komst
Tijdens dit webinar krijg je tips om goed voorbereid aan het ouderschap en de opvoeding van je
kindje te beginnen.

Kinderen en pittige emoties
Kinderen kunnen behoorlijk pittige emoties hebben met als gevolg vaak pittig gedrag. Daar op een
goeie en effectieve manier mee omgaan is best een uitdaging.

Creatief opvoeden met een kleine beurs
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.

Help je kind de scheiding door
In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te
begeleiden tijdens het proces van een scheiding.

Deze gratis CJG-webinars uit 2023 kan je het hele jaar terugkijken via www.cjgcursus.nl of
klik op de directe link:

Datum Titel

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Kinderen en pittige emoties – 1 tot 11 jaar

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Help je kind de scheiding door – 2 tot 15 jaar

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Creatief opvoeden met een kleine beurs – 0 -14 jaar

Van 01 februari tot en met 31 december 2023 Kindje op komst – zwangeren en partners

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
Telefoon: 088 254 23 84

@ cjgcursus

http://www.cjgcursus.nl
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?cur_id=3651
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3652&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3653&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3654&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl
mailto:info@cjgcursus.nl



