
Groep 4.2 (om 8:45u.) en groep 4.1 (om 11:00u.) doen op 
23 maart samen met hun ouders een stapje terug in de tijd 
met liedjes over Oudhollandse spelletjes. De opvoeringen 
zijn in het speellokaal. We zijn benieuwd! 
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Speellokaal: Nieuw zeil! 

Lentekriebels: Het gaat om de liefde. 
Op 12 maart starten we met de week van de 
Lentekriebels. In de lessen over dit thema zullen de 
begrippen liefde, nieuw leven en de verschillen tussen 
jongens en meisjes centraal staan. Alle kinderen maken 
dan een liefdeswandeling/speurtocht door de wijk. 

Op dinsdag 13 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst 
voor ouders met als thema: ‘Opgroeien in en met liefde.’ 
Marielle Kleywegt start de middag om 14:00u. en eindigt 
als de kinderen uit school komen. Centraal staat de vraag 
hoe u, zonder de kinderen schrik aan te jagen, kunt praten 
over deze onderwerpen. U kunt zich middels deze link 
opgeven.   

Klik op het logo  Muziekopvoeringen gr. 4: Spelletjes. 

Op maandag 12 en dinsdag 13 maart wordt er nieuw zeil 
gelegd in het speellokaal en de Nautilus. Dat zal wat 
overlast geven, maar daarna ziet het er weer keurig netjes 
uit! 

Pasen: Ontbijten, vieren en vakantie! 
Op donderdag 29 maart vieren we met elkaar het 
Paasfeest. We beginnen de dag met een Paasontbijt. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 vieren daarna samen met de 
dominee in de Fonteinkerk het Paasfeest. De kinderen 
staan stil bij de diverse, speciaal benoemde dagen rond 
Pasen. De kinderen van groep 3 en 4 houden hun 
gezamenlijke viering op school. 

Op Goede Vrijdag zijn de kinderen t/m Paasmaandag vrij. 

Bomberbot: Wordt vervolgd. 
Na de succesvolle bijeenkomst in de voorjaarsvakantie 
organiseert Bomberbot op de Hildegaert een nieuw kamp. 
In de tweede week van de meivakantie kunnen kinderen, 
die zich opgeven, leren een game te bouwen en te 
programmeren. Meer informatie volgt later. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lFPmEbK9H9_eZK-q2aTCokOK9qKQ04ioZVJCQPYZGNA/edit
http://www.facebook.com/hildegaert


Inloopochtend: Stand van zaken. 
Op donderdagochtend 5 april is er weer een 
inloopochtend voor groep 3 t/m 8. U kunt om half negen 
in de klas van uw kind de laatste stand van zaken in het 
gemaakte werk bekijken. 

 

Op 12 april tonen de kinderen, ouders, leerkrachten en 
directie de Hildegaertschool aan nieuwe ouders . We 
organiseren een informatieochtend waarvoor nieuwe 
ouders van harte worden uitgenodigd om de sfeer op de 
Hildegaert te proeven. 

De ochtend start om 9:00u. in de personeelskamer, 
waarna een rondleiding volgt.  

Kent u iemand die geïnteresseerd is in onze school: geef 
het door! 
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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  Inloopochtend groep 3 t/m 8 

6 april  Nieuwsbrief 09 

12 april  Informatie ochtend geïnteresseerde ouders 

17, 18 en 19 april Eindtoets groep 8 

20 april  Schoolfotograaf 

26 april  Sportdag 

27 april—13 mei  Meivakantie 

15 mei   Creamiddag 

16 mei  Uitwijk Sportdag 

18 mei   Inloopochtend groep 3 t/m 8 

18 mei  Nieuwsbrief 10 

Informatieochtend: Nieuwe ouders, welkom! 

Koelkastlijstje 

Masterstudie: Ook leerkrachten (blijven) leren. 
Naast de collega’s die al een masterstudie hebben 
gevolgd, ronden dit jaar ook Rianne van der Niet en Theo 
Hofstra  hun masterstudie af. Omdat de studie gevolgd 
wordt naast de dagelijkse werkzaamheden, zullen zij blij 
zijn dat ze de studie (bijna) hebben volbracht. Ze kunnen 
nu al het geleerde in de praktijk brengen ten gunste van de 
onderwijskwaliteit op de Hildegaert. 

Alvast gefeliciteerd! 

http://www.facebook.com/hildegaert

