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De overheid stelt extra gelden beschikbaar voor 
werkdrukvermindering in het onderwijs. Bovendien willen 
sommige collega-leerkrachten minder werken of een 
andere functie uitvoeren bij ons bestuur. Daarom hebben 
we op de Hildegaertschool voor volgend jaar nieuwe 
vacatures. Wellicht weet u mensen die op de Hildegaert  
willen werken?  

U kunt ze dan wijzen op de vacatures die onder deze link 
op de website staan.                                                             
Kent u iemand, die ons team graag zou willen versterken: 
Geef ze de gouden tip! 

LeerKRACHT: De toegevoegde waarde. 
Na drie jaar werken met de methodiek van LeerKRACHT 
heeft die stichting ons gevraagd daarover iets te vertellen 
in een filmpje. 

Dat hebben we gedaan. U kunt de filmpjes bekijken op 
deze link en deze link  en zo inzichtelijk krijgen wat de 
werkwijze van LeerKRACHT aan de Hildegaert toevoegt. 
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Nieuwe schooljaar: Vacatures. 

Nautilus: Eindopdracht groep 8. 
Enkele kinderen uit groep 8 hebben in het kader van hun 
Nautilusklas een opdracht gekregen om een 
promotiefilmpje te maken. Ze maken duidelijk wat de 
Nautilus voor hen inhoudt. U bent vast nieuwgierig 
geworden. Via deze link kunt u het filmpje bekijken. 

Peuterfeest Terra: Kom gerust langs. 
Op 23 juni hebben de peuters van Terra in ons gebouw 
een zomerfeest! Het feest start om 10.00u. en duurt tot 
13.00u.  

Iedereen is op dat feest welkom. Er is een springkussen, er 
worden glittertattoos gezet en er kan op de muziek 
gedanst worden. Voor de ouders wordt door barrista’s een 
kopje koffie gezet.   

http://hildegaert.nl/over-de-school/vacatures/
https://www.youtube.com/watch?v=TjS7RY_J3cs
https://www.youtube.com/watch?v=TV8u5Il03Fg
http://www.facebook.com/hildegaert
https://youtu.be/pFOHjE9Wrh4


MaxClass: Mails en nieuws direct krijgen. 
Dinsdagmiddag stuurden we u de melding dat de  
avondvierdaagse die avond werd afgelast. U kreeg daar via 
MaxClass een notificatie van. Onze berichten krijgt u 
standaard eens per dag, meestal 's nachts.  

Dat was dinsdag dus te laat... U kunt er echter ook voor 
kiezen om direct na het plaatsen van een bericht een 
notificatie te krijgen. U kunt zelf die instellingen wijzigen.   

Bovenaan de MaxClass-pagina ziet u het kopje 'mijn info'. 
Klik daarop en vervolgens ‘mijn voorkeuren’ en  dan op 
'notificaties via e-mail', scrol iets omlaag en dan kunt u per 
onderdeel van MaxClass kiezen of u direct, dagelijks of 
wekelijks een notificatie wilt ontvangen. 

Met de instelling ‘direct’ krijgt u dus meteen een bericht 
als school iets op MaxClass zet. 
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Avondvierdaagse: Werd avond-drie-daagse. 

Geïnspireerd door werkwijze van LeerKRACHT, om de 
leerlingen structureel te betrekken bij ons onderwijs, is 
deze week een start gemaakt met het opzetten van de 
leerlingenraad. 

Een inspirerende proefsessie met afgevaardigden uit de 
groepen 2 t/m 8 leverde veel input. Nu hebben wij helder 
hoe we volgend schooljaar het effectief meedenken van 
onze kinderen vorm kunnen geven. 

Leerlingenraad: De start. 

Met uitzondering van de dinsdag, hebben onze kinderen 
deze week hun kilometers door de wijk gemaakt. Dinsdag 
bleek de weersverwachting van dien aard, dat lopen niet 
veilig was. 

Vandaag kregen alle lopers in de groepen hun medailles 
uitgereikt. Sommige kinderen liepen de vierdaagse al voor 
de 8e keer. 

Schoolreisjes: Warm, leuk en gezellig. 
De schoolreisjes naar Blijdorp en Drievliet zijn voor alle 
kinderen veilig verlopen. Dat is voor de school altijd weer 
de grootste zorg: komen we ook weer met zijn allen veilig 
terug op school? 

De kinderen hebben op de gezellige dag kunnen genieten 
van een heerlijke temperatuur en leuke attracties. 

Groep 8 heeft woensdag twee weken geleden het 
praktische deel van het verkeersexamen gedaan. Het 
theoretische deel was al eerder afgerond.  

Net als bij het theoretische onderdeel is ook bij het 
praktische deel iedereen geslaagd. Alle kinderen van groep 
8 kunnen veilig op weg naar het voortgezet onderwijs. Een 
mooie prestatie! 

Fietsexamen: Het praktische deel. 

http://www.facebook.com/hildegaert


Bestuursvoetbal: Hildegaert in de prijzen. 
Het scholen van de SPCOHS, ons schoolbestuur,  
organiseren jaarlijks voor de groepen 5 en 6 een 
voetbaltoernooi. 

Dat toernooi was een groot succes voor de Hildegaert. Het 
was voor onze vier scholen een fijne, zonovergoten 
middag, die sportief verliep. Dit kwam mede door de 
scheidsrechters uit groep 8, die zich vrijwillig aanboden. 

Bijna alle teams van de Hildegaert werden eerste in hun 
poule. Dat is best een opmerkelijke prestatie, die een 
felicitatie verdient. Bij dezen! 
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1 juni  Nieuwsbrief 11 

4 juni  Start Verkeersweek 

5 juni  MR-vergadering 

6 juni  Zwarte Plasje zwemwedstrijden 

8 juni  Muziekopvoering groep 3.2 (8.45u.) 

8 juni  Muziekopvoering groep 3.1 (11.00u.) 

11 t/m 13 juni Uitstapje groep 8 

14 juni   Inloopochtend groep 4 t/m 8 

15 juni  Lesvrije dag 

18 en 19 juni Voortgangsgesprekken groep 7 

21 juni  Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 

25 juni  Voortgangsgesprekken oudste kleuters 

28 juni  Afscheid kleuters die naar groep 3 gaan, jongste kleuters vrij 

28 juni  Rapporten mee 

29 juni  Nieuwsbrief 12 

4 en 5 juli Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 6 

9 juli  Afscheidsmusical groep 8.2 

10 juli  Afscheidsmusical groep 8.1 

14 juli  Start zomervakantie 

Koelkastlijstje 

Geobattle: Een aardrijkskunde wedstrijd. 
Enkele leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar weer 
meegedaan met deze wedstrijd. Op 25 mei hebben vier 
kinderen in Hengelo van groep 8.2 hun best gedaan om in 
het kader van deze ‘battle’ een park te ontwerpen en dat 
is goed gelukt.                                                            

Uiteindelijk haalden ze de respectabele achtste plek.  

Groenstrook: Lekkerspelen. 
Hoewel het ‘groen’ van plastic is, kunnen we wel stellen 
dat we nu een groenstrook langs het plein hebben. Zo 
kunnen de kinderen spelen zonder iets te vertrappen en 
zien de perkjes er wat leuker uit. 

http://www.facebook.com/hildegaert

