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Belangrijke data

6 t/m 17 maart 2023 Projectweken ‘jungle’

Dinsdag 7 maart 2023 Nieuwsbrief 13

Dinsdag 7 maart 2023 20.00u. Ouderraadvergadering

Maandag 13 maart 2023 14.00 uur Spreekuur op school ‘Voor ieder 1’

20 t/m 24 maart 2023 Week van de lentekriebels

20 t/m/ 24 maart 2023 Week van het openbaar onderwijs

Dinsdag 21 maart 2023 Nieuwsbrief 14

Beste mensen,

Vanmorgen ben ik aan de slag gegaan als interim-directeur op
Daltonschool Hillegom.

Ik heb erover nagedacht hoe een directeur er volgens kinderen
uitziet en zo stond ik vanmorgen gekleed met hoge hoed, pak en
strik bij de deur.

Wat hebben jullie een mooie school. Vandaag liep ik voor het eerst
alle klaslokalen binnen. Ik vind het opvallend om te zien dat er in
de verschillende klassen zoveel doorlopende lijnen zijn. Van de
manier waarop leerkrachten met hun kinderen omgaan, tot de
symbolen die in de klas gebruikt worden om regels en afspraken te
maken. Het lijkt alsof er door dit team over veel zaken is
nagedacht.

Ik kom als interim-directeur op veel scholen. De eenduidigheid die
ik zie op jullie school is van een behoorlijk hoog niveau en dat
maakt mij enthousiast.

Morgen en ook donderdag sta ik weer bij de deur. Leuk om jullie te leren kennen.

Met vriendelijke groet,

‘Meester’ Tom



We zijn met groep 4 en 5/6 naar een voorstelling geweest in de Kulturele Raad. De voorstelling heet
Don Quichot. Het verhaal ging over een ridder die op zoek ging naar avontuur. Het was een
humoristisch verhaal waar de kinderen enorm van genoten hebben.

Twee kinderen van groep 4 hebben een kleine recensie geschreven:

Iris: Het ging over een ridder en een schildknaap. Ik vond het leuk, maar het einde was een beetje

droog.

Minka: Het ging over een ridder en een schildknaap. Het was leuk en grappig. De ridder zat in de

weg voor de schoonmaakster.

Lentekriebels op school

Vanaf 20 maart zullen we op school het project ‘Lentekriebels’ starten. Dit project wordt vanuit

de  GGD aangeboden en wordt op heel veel scholen gegeven. Het thema dit jaar is

'Wat vind ik fijn?'.

In de week van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen lessen krijgen over

weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode:

Kriebels in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en

belevingswereld van de kinderen.

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het

gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd

zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan

experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs

omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook

over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle

groepen.

Peuter- en kleutermarkt

Ook dit jaar organiseren de Bibliotheek Hillegom en het Centrum Jeugd en Gezin de peuter- en

kleutermarkt. Een markt met volop activiteiten en veel informatie van organisaties uit Hillegom voor

ouders van peuters en kleuters. Datum: Zaterdag 13 mei

Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur

Vanaf 09.30 uur kan gestart worden met de opbouw van het kraampje.
Wilt u, als u op de markt wilt staan met een kraampje, een mail sturen naar: cruigrok@ggdhm.nl

Met vriendelijke groet,
Carola van Maris - Ruigrok, CJG coördinator Hillegom en Lisse




