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In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over onze 
inspanningen om nieuwe leerkrachten te vinden. Meester 
Joost (groep 3 en 4) en juf Lotte (IB) gaan op andere 
plekken binnen ons bestuur werken. Hierdoor waren er 
vacatures voor een middenbouwgroep en een IB’er. 
Daarnaast gaan enkele mensen minder werken en hebben 
we van de overheid financiële middelen gekregen voor 
extra leerkrachten om de werkdruk te verminderen. 

De procedures hebben ons een nieuwe fulltime leerkracht 
voor groep 4 opgeleverd (zie onderstaand schema). De 
procedure voor een nieuwe IB’er is, ook in samenwerking 
met de MR, nog in volle gang. We zijn daarin hoopvol! 

Voor de ‘extra functie’ hebben we helaas (vanwege het 
leerkrachten tekort, vermoeden we) nog geen nieuwe 
mensen gevonden. 

Taakverdeling Hildegaert schooljaar 2018-2019  

Groep 1.2.1 Juf Marlene en juf Eveline op wo.  

Groep 1.2.2 Juf Eveline op ma. en di. en juf Elke op wo. t/m vr. 

Groep 1.2.3 Juf Michelle H. 

Groep 1.2.4 Juf Agnes op ma., di. en wo.en juf Roos op do. en vr. 

Groep 1.2.5 Juf Michelle K. op ma. en di. en juf Marjolein op wo., do. en vr. 

Groep 3.1 Juf Wendy op ma. en di. en juf Fiona op wo., do. en vr. 

Groep 3.2 Meester Wilco 

Groep 4.1 Juf Tineke en juf Milly op wo.  

Groep 4.2 Juf Danielle 

Groep 5.1 Juf Geja op ma., di. en wo. en juf Truus op do. en vr. 

Groep 5.2 Juf Anne op ma., di. en vr. en juf Rianne op wo. en do.  

Groep 6.1 Juf Mery op ma., di. en wo. om-en-om  

  en juf Hanneke op wo. om-en-om en do. en vr. 

Groep 6.2 Meester Wim 

Groep 7.1 Juf Michelle V. 

Groep 7.2 Juf Ivonne 

Groep 8.1 Meester Raymond 

Groep 8.2 Meester Jeroen 
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Nieuwe schooljaar: De taakverdeling. 
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Taakverdeling: Vervolg 
Octopus  Juf Milly, juf Jennifer, juf Elke, juf Margot  

  en Juf Roos op verschillende dagen 

Nautilus   Juf Rianne op di. 

Kindercoaching Juf Wendy op wo. 

Gym  Juf Monique op ma. en di. 

Onderwijsassistent onderbouw Juf Karin op ma-., di-. en do.-middag 

Leerkrachtondersteuning Juf Ineke op di. t/m vr. 

IB onderbouw Juf Felicia 

IB bovenbouw n.t.b. 

Administratie Juf Chantal 

Conciërge Juf Astrid 

Onderhoudsman Meester Yohannes 

Adjunct-directeur Juf Anita  

Directeur Meester Theo 

Door het vertrek van meester Joost en het minder werken 
van enkele collega’s in de middenbouw ontstond een  
vacature. Na de sollicitatieprocedure hiervoor, hebben we 
gekozen voor juf Danielle. 

Juf Danielle heeft ruime ervaring op een school in  
Papendrecht, waar zij de afgelopen vier jaar ook een groep 
4 had. Juf Danielle is 31 jaar oud en woont in Rotterdam. 

We wensen haar een fijne, leerzame tijd in groep 4.2. 

Laatste schooldag: Gewone schooltijden. 
Op vrijdag 13 juli zijn de kleuters op de gewone tijd om 
12:00u. uit. De andere groepen hanteren ook de normale 
tijden en gaan ‘s middags om 14:45u. de vakantie in. We 
hopen iedereen, dus ook de nieuwe kinderen, op 27 
augustus weer gezond en wel op school de hand te 
kunnen schudden. 
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Nieuwe collega: Juf Danielle. 

Afscheid groep 8: De laatste loodjes. 
Beide groepen 8 maken zich op voor het eind van hun 
Hildegaerttijd. Wat nog te doen is, zijn de puntjes op de i 
voor de eindmusical van volgende week. Er is heel hard 
gewerkt. Het podium staat inmiddels klaar. 

Na de musicals vieren ze woensdag hun laatste dag hier op 
school. We gaan ze missen. 

De kleuters die naar groep 3 gaan, hebben afgelopen week 
feestelijk afscheid genomen van hun juf en kennisgemaakt 
met hun nieuwe meester of juf. 

Dit doen ze traditiegetrouw door de glijbaan af te glijden, 
in de armen van de nieuwe leerkracht. 

Ze hebben er zin in! 

Afscheid oudste kleuters: Het was feest! 
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De data voor het nieuwe schooljaar staan al in de 
MaxClassagenda’s. 
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9 juli  Afscheidsmusical groep 8.2 

10 juli  Afscheidsmusical groep 8.1 

14 juli  Start zomervakantie 

27 aug.  Eerste schooldag 

5 sept.  Zwarte Plasje zwemwedstrijden 

7 sept.  Nieuwsbrief 1 

11 sept.  Informatieavonden  

13 sept.  Informatie-ochtend 

17-21 sept. Verkeersweek 

18 sept.  Creamiddag 

26 en 27 sept. Afstemmingsgesprekken 

1 okt  Start Kinderboekenweek 

2 okt.  MR vergadering 

5 okt.   Nieuwsbrief 2 

Koelkastlijstje 
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