
Groep 8 heeft het rapport al mee gekregen vanwege de 
adviesgesprekken. De andere kinderen krijgen het rapport 
vrijdag de 16e mee. Voor de daaropvolgende 
voortgangsgesprekken op 20 en 21 februari kunt u zich op 
de gebruikelijke wijze inschrijven, via de link naar het 
digitale formulier die wij sturen. 
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MR-vergadering: 13 februari. 

Inloopochtend: Stand van zaken. 
Op vrijdagochtend 9 februari is er weer een inloopochtend 
voor groep 3 t/m 7. U kunt om half negen even in de klas 
van uw kind de laatste stand van zaken in het gemaakte 
werk bekijken, voor de voortgangsgesprekken van later 
deze maand. 

Tijdens de avonden leggen we geen werk meer neer op de 
gang. Ter compensatie hebben we daartoe deze extra 
inloop georganiseerd. 

Adviesgesprekken VO: Groep 8 vliegt uit. 
Morgen 6 februari en overmorgen 7 februari hebben de 
leerkrachten van groep 8 en directie met de ouders de 
adviesgesprekken over de kinderen in groep 8. Op basis 
van dit eindadvies kunnen de kinderen hun schoolkeuze 
voor het voortgezet onderwijs vaststellen. 

Klik op het logo  

Rapporten gr. 1 t/m 7: Mee naar huis. 

Op dinsdag 13 februari vergadert de 
medezeggenschapsraad weer. Het vaststellen van de 
vakanties van schooljaar 2018-2019 staat dan onder meer 
op de agenda. 

Voorjaarsvakantie: Lekker vrij. 
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben de 
leerkrachten een studiedag, maar zijn de kinderen al 
lekker vrij. We zien elkaar uitgerust weer op maandag 5 
maart. 

Bomberbot: Programmeren op de computer. 
In de voorjaarsvakantie organiseert Bomberbot op de 
Hildegaert het Codekamp. In die week kunnen kinderen, 
die zich hebben opgegeven, leren een website te bouwen 
en te programmeren. Meer informatie vindt u op 
codekamp.bomberbot.com 

 

http://www.facebook.com/hildegaert
http://www.codekamp.bomberbot.com


 

Tijdens de creamiddag van 23 februari hebben de kinderen 
weer een middag vol creatief plezier beleefd. Op de film 
op Facebook kunt u een sfeerimpressie zien van die 
middag. 
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6 en 7 feb. Adviesgesprekken VO groep 8 

9 feb.  Inloopochtend groep 3 t/m 8 

13 feb.  MR vergadering 

16 feb.  Rapporten mee 

16 feb.   Muziekopvoering groep 6.2 (8.45u.) en 6.1 ( (11.00u.) 

20 en 21 feb Voortgangsgesprekken 

23 feb.  Voorjaarsvakantie (t/m 4 maart) 

9 maart  Nieuwsbrief 08 

23 maart Muziekopvoering groep 4.2 (8.45u.) en 4.1 ( (11.00u.) 

29 maart Paasontbijt 

30 maart  Goede Vrijdag vrij 

2 april  Paasmaandag vrij 

5 april  Informatie ochtend geïnteresseerde ouders 

5 april  Inloopochtend groep 3 t/m 8 

Creamiddag: Veel plezier en mooie werkstukken 

Koelkastlijstje 

https://www.facebook.com/hildegaert
http://www.facebook.com/hildegaert
https://www.facebook.com/hildegaert

