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Sportdag: Help! 

Inloopochtend: Stand van zaken. 
Op vrijdagochtend 18 mei is er een inloopochtend voor 
groep 3 t/m 8. U kunt om half negen in de klas van uw kind 
de vordering middels 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 komen 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! 

Schoolfotograaf: Lachen naar het vogeltje... 
Op 20 april komt de schoolfotograaf weer naar school. U 
ontvangt een apart bericht over deze dag. 

Klik op het logo  

Op donderdag 26 april hebben wij de sportdag. Wij zijn 
nog steeds op zoek naar ouders die deze dag kunnen 
helpen. Meld u alstublieft aan 
bij: ivonne.smits@hildegaert.nl  

Informatieochtend: Nieuwe ouders, welkom! 

Creamiddag: Lekker creatief na de vakantie. 
Op 15 mei is de creamiddag. Kinderen mogen een activiteit 
kiezen en de school zal dan in het teken staan van 
knutselen, koken, toneelspelen en schilderen.. 

Bomberbot: Games programmeren. 
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. In de groepen is informatie uitgedeeld aan 
geïnteresseerde kinderen. 

http://www.facebook.com/hildegaert
mailto:ivonne.smits@hildegaert.nl
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Tutorleren: Weer in volle gang. 
Kinderen van de groep 7 en 8 zijn weer begonnen met 
tutorleren. De oudere kinderen nemen hierbij een jonger 
kind onder hun hoede. Zij doen wekelijks met hen 
leeropdrachtjes, die natuurlijk ook op sociaal vlak een 
grote toegevoegde waarde hebben. 

Pasen: In kerk en school. 
De paasvieringen in school en kerk waren een groot 
succes. Kinderen maakten voor elkaar een paaslunch, wat 
smakelijke verrassingen opleverde. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in de kerk, samen 
met ds. de Jong, stilgestaan bij de betekenis van Pasen en 
in het bijzonder de verschillende dagen die vooraf gaan 
aan Pasen: Aswoensdag, Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag. 

Het was een mooie, inspirerende dienst! 

Leerlingarena: Leerplein Bovenbouw 
In de leerlingarena geven leerlingen input op 
onderwerpen, waarover de leerkrachten graag de mening 
van de kinderen horen. 

Op 20 maart, na schooltijd, hebben zo’n tien 
bovenbouwleerlingen een leerlingarena gehouden over de 
werkplekken op de gang, het leerplein. 

Om goed op de gang te kunnen werken zouden kinderen 
op de gang graag een scheiding hebben tussen samenwerk
-plekken en  werkplekken om alleen te werken. Die 
scheiding is inmiddels aangebracht. 

Ook zouden ze graag een chillplek willen, waar je even 
rustig kan lezen of iets dergelijks. Met dit idee gaan we 
nog aan de slag. 

Verkeer: Commissie en de buurt. 
De commissie van school, BSO en kerk, die samen met en 
voor de buurt de overlast  van auto’s van de ouders en 
kerkgangers wil verminderen, heeft recent de verplichte 
rijdrichting van de Debussylaan met de gemeente en 
politie tussentijds als succesvol geëvalueerd. 

Een bewoner van de flat die haaks op de school staat, 
meldde recent wat schadegevallen. Op de smalle kant van 
de van Beethovensingel zijn situaties waar passerende 
ouders elkaar richting de aan de straat geparkeerde auto’s 
dwingen. En er soms dus tegen aan... 

Het is wijs om voor het halen en brengen en parkeren dus 
het brede deel van de van Beethovensingel te gebruiken, 
zoals beschreven in het protocol. 

http://www.facebook.com/hildegaert
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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 

21 mei  Pinkstermaandag vrij 

22 mei   Schoolreis 

23 mei  Verkeersexamen groep 8 

23 mei  Bestuursvoetbaltoernooi groep 5 en 6 

28 t/m 31 mei Avondvierdaagse 

31 mei   Vrijwilligers Bedankmiddag 

1 juni  Nieuwsbrief 11 

Koelkastlijstje 

Hildegaertkleding: Jas uit, vest aan. 
Op de grote gang naast de kleutergang staat het 
kledingrekje met pasmodellen klaar. 

Als u kleding uit de Hildegaertlijn gepast heeft en wilt 
bestellen , kunt u dit via de link bestellen. 

 https://www.teamspullen.nl/scholen-hildegaert 

 

Wij willen als Hildegaertschool en BSO en Peuteropvang 
Terra een gastvrije uitstraling hebben, waarbij iedereen 
zich welkom voelt. 

Als de school uitgaat, de peuters worden opgehaald én de 
BSO start, is er een grote hoeveelheid kinderen in de BSO-
ruimte beneden, die zich moet melden bij de BSO. 
Bovendien zijn er volwassenen die hun peuters ophalen uit 
de peutergroepen. Dat is op zich al erg onoverzichtelijk.  

We willen bij dezen alle mensen die kinderen van school 
halen, vragen bij de daarvoor toegewezen uitgangen te 
wachten. Daarmee brengen we wat meer rust en overzicht 
in de gang voor met name onze kleinere kinderen. 

Rust: Bij ophalen kinderen ‘s middags. 

http://www.facebook.com/hildegaert
https://www.teamspullen.nl/scholen-hildegaert

