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Nieuwe voorzitter SPCOHS : dhr. de Jongh. 

De kinderen van groep 1.2.4 hebben via social media een 
oproep gedaan voor een nieuwe juf of meester. Via de 
oude kanalen, de vacaturewebsites, kwamen er namelijk 
geen bruikbare reacties. Het filmpje , dat door de man van 
juf Geja is gemaakt, is ruim 1200 keer bekeken Het leverde 
een sollicitante op, die we maandag spreken! 

Een aantal ouders kent haar via Passend Onderwijs 
Rotterdam, waar zij als schoolcontactpersoon werkte. 
Vanaf dit schooljaar werkt zij voor onze stichting en zet 
haar kennis in om onze IB’ers te ondersteunen en 
specifieke kinderen te helpen. 
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Vacature kleutergroep: Filmpje. 

Nieuw gezicht: Juf Danielle Buys. 

De heer Kees de Jongh is vanaf dit schooljaar voorzitter 
van het bestuur van de Stichting PCOHS. Hij heeft 
jarenlange ervaring als toezichthoudend bestuurder in het 
onderwijs, is 48 jaar, getrouwd en vader van 3 dochters. 
Zijn motivatie om betrokken te zijn bij onze stichting is zijn 
bereidheid om in de maatschappij dienend te zijn vanuit 
een christelijke levensovertuiging. Het bestuur heeft het 
volste vertrouwen in haar nieuwe voorzitter. 

Pizzasessie SPCOHS: Op de Hildegaert. 
Op de vier scholen werken we allemaal via de werkwijze 
van stichting LeerKRACHT, waar woorden als ‘scrummen’ 
en ‘agile werken’ gemeengoed zijn. Jaarlijks organiseren 
we vier pizzasessies, waarin we met workshops na 
schooltijd elkaar inspireren. Op de Hildegaert hebben we 
Leren zichtbaar maken, Ouderinspraak, Voortoetsen en 
Coöperatief werken als workshops aangeboden. 
Tussendoor aten we een heerlijk rijstgerecht, geen pizza 
deze keer... 

Week tegen het pesten: Polsbandjes paraat. 
Als afsluiting van de week tegen het pesten werden de 
kinderen vorige week vrijdag getrakteerd op een kleine 
voorstelling door de leerkrachten. Aan het eind van deze 
voorstelling kregen ze een polsbandje uitgereikt, om 
daarmee duidelijk te maken dat zij niet mee doen aan 
pesten! 

https://youtu.be/PwsrzBQZsSE
http://www.facebook.com/hildegaert
https://youtu.be/PwsrzBQZsSE


Wij vonden het kamp leuk omdat we leuke spelletjes 
deden. Zoals: overlopen, levend stratego en de 
speurtocht!! En de disco niet vergeten. En natuurlijk 
zwemmen. Dat was het leukst. 

We mochten op een groot terrein spelen. Alleen vonden 
we het minder leuk dat we ‘s nachts niet mochten kletsen. 

Emma en Sweder, groep 7 

Herfstvakantie: 19  t/m 28 okt. 
Met de lesvrije dag op 19 oktober start de herfstvakantie. 
We hopen op lekker weer en zien elkaar op 29 oktober 
weer terug. 
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Van groep 7: Het uitstapje.  

Van de AC: Klaar voor het nieuwe jaar! 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe activiteitencommissie. 
Deze ouders zetten zich in om onze leraren te faciliteren 
bij het bedenken en uitvoeren van evenementen als 
creamiddagen, afsluitingsfeest Kinderboekenweek, 
Sinterklaas en Kerst en niet te vergeten de veiligheid van 
uw kind tijdens onze verkeersdagen. 

Op de lesvrije dag van 19 oktober hebben de leerkrachten 
van de Hildegaert een studiedag. Deze gaat over een 
nieuw format om de ambities van de school inzichtelijk te 
maken, met een relatie tussen alle vakgebieden. Hiertoe 
worden de Citoscores op eenzelfde wijze weergegeven, 
waardoor er een vergelijk tussen verschillende 
vakgebieden ontstaat. 

Lesvrije dag 19 oktober: Studiedag Hildegaert. 

Kinderboekenbeek: Vriendschap. 
Deze week is de Kinderboekenweek gestart met allerlei 
activiteiten in het kader van vriendschap. We zijn 
begonnen met voorlezen voor onze schoolgenootjes en 
eindigen volgende week met een voorleeswedstrijd! 

Tijdens de afsluitingsavond op 11 oktober kunt u zien wat 
we verder allemaal gedaan hebben, tot dan! 

Feest: Juf Agnes en juf Tineke. 
Op 16 oktober viert de school dat juf Tineke 40 jaar in het 
onderwijs zit. Daarnaast staan we ook stil bij het feit dat 
juf Agnes 38 jaar bij ons gewerkt heeft. 

Om ze beiden te bedanken gaan we lekker eten  en het 
glas op hen heffen. 

Op 5 oktober, de dag van de leerkracht, werden ‘s 
ochtends de leerkrachten door de AC (en vervolgens 
namens het bestuur) in het zonnetje gezet. De AC gaf  een 
zakje vol met complimentjes, vergezeld door een mooi 
gedicht. Van het bestuur ontvingen de leerkrachten iets 
lekkers en mooie woorden van waardering. 

Dag van de leerkracht: Bedankt! 

http://www.facebook.com/hildegaert
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11 okt.  Afsluitingsavond Project Vriendschap 

16 okt.  Afscheidsreceptie ouders voor juf Agnes 

19 okt  Start herfstvakantie (t/m 28 oktober) 

29 okt.  Inloopochtend groep 3 t/m 8 

2 nov.  Nieuwsbrief  4 

27 en 28 nov. Voortgangsgesprekken groep 8 

5 dec.  Sinterklaasfeest 

11 dec.  MR-vergadering 

17 en 18 dec. Kerstvieringen in de Goede Herderkerk in Schiebroek 

21 dec.  Kaiserschmarrn op schoolplein 

21 dec.  ‘s Middags alle kinderen vrij 

 

Koelkastlijstje 

http://www.facebook.com/hildegaert
https://www.maxclass.com/nl/school/713871/page/761225/hildegaertschool

