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Administratie: Wijzigingen in gegevens?  

De Sint heeft woensdag de school bezocht. Hij werd door 
de vader van Malia, die de Sint in de wijk zag ronddolen, in 
een politieauto naar school gebracht. Zijn Pietermannen  
waren toen nog zoek, maar meldden zich gelukkig snel 
vanaf het dak. Na de Pietendans en het overhandigen van 
wat teruggevonden presentjes door de schoorsteenveger 
werd de Sint door meester Theo verwelkomd. Daarna ging  
de goedheiligman de klassen rond. 

Vanwege deze donkere dagen vragen wij u extra alert te 
zijn op de verkeerssituatie rondom de school. Graag uw 
aandacht voor het protocol. Een afvaardiging van 
leerkrachten, leerlingen en ouders gaat in januari samen 
de verkeersveiligheid bespreken. Wilt u als ouder ook 
aanhaken, mail dan naar anita.perdok@hildegaert.nl 
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5 december: Dag Sinterklaasje... 

Verkeer: Donkere dagen, meer gevaar. 

Soms zoeken we onder schooltijd contact met de ouders, 
als vanwege ziekte een kind graag naar huis wil. Er blijken 
wel eens  telefoonnummers in onze administratie te staan, 
die niet meer in gebruik zijn. 

Wilt u bij wijzigingen in de NAW-gegevens en 
telefoonnummers ons daarvan op de hoogte stellen met 
een berichtje naar admin@hildegaert.nl? 

Factuur: Vrijwillige ouderbijdrage. 
Vorige maand mailden we u dat de kinderen de facturen 
voor de vrijwillige ouderbijdrage hebben meegekregen. 

Wilt u de facturen vóór de jaarwisseling betalen? Dat 
maakt de ook voor ons dure decembermaand wat 
makkelijker….  

Kerstkoor: 13 december. 
Het kerstkoor bestaat uit kinderen van groep 6, 7 en 8, die 
het leuk vinden om te zingen. Het koor brengt op 13 
december de mooiste kerstliedjes ten gehore.  

Ouderen uit de wijk zijn uitgenodigd. We trakteren hen op 
gezang, koffie en een koekje.  

http://www.facebook.com/hildegaert
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11 dec.  MR-vergadering 

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

21 dec.  Kerstontbijt in de klas en kaiserschmarrn op schoolplein 

21 dec.  ‘s Middags alle kinderen vrij 

7 jan.  Lesvrije dag 

8 jan.  Start nieuwe jaar op school 

9 jan.  Inloop groep 3 t/m 8 

29 jan.  Creamiddag 

1 feb  Nieuwsbrief 6 

Koelkastlijstje 

Kerstvieringen 17 en 18 december. 
Op 17 en 18 december vieren de kinderen, ouders en het 
team van de Hildegaertschool kerst. 

Dat doen we dit jaar in de Goede Herderkerk. U ontvangt 
een uitnodiging voor de maandag– of dinsdagavond, al 
naar gelang de beginletter van uw achternaam.  

Vakantie: maar eerst….. 
Op vrijdag 21 december zijn we om 12:00u. al vrij. Op het 
plein hebben enkele ouders dan de hele ochtend al hard 
gewerkt om alle kinderen van Kaiserschmarrn te voorzien. 

Na het kerstontbijt hebben de kinderen ook nog Open 
Podium en het wintersport-lekkernij… Echt feest dus! 

U kunt bij het ophalen van uw kind even langslopen om te 
kijken of er nog wat van dat lekkers over is, om ook de 
vakantie feestelijk in te luiden.  

Namens de collega-PCOHS-scholen: 
Van de Emma peuterspeelzaal: 

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR EMMA PEUTERSPEELZAAL  

De peuterspeelzaal bij de Emmaschool, gevestigd in de 
locatie Adriaen van der Doeslaan, is op zoek naar een 
vrijwilliger.  

De vrijwilliger ondersteunt de leidsters bij het begeleiden 
en verzorgen van de peuters, vindt peuters leuk en is 
beschikbaar voor langere periode op maandag- en 
woensdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur.  

 Belangstelling? Stuur een bericht met uw motivatie  naar 
karenlindeman@emmaschool-rotterdam.nl  

Van de Goede Herderschool: 

De Goede Herderschool is per januari 2019 op zoek naar 
een conciërge. 

Heeft u interesse in deze functie en bent u benieuwd naar 
de werkzaamheden en functie-eisen, mail naar  
ftencate@goede-herderschool.nl  

http://www.facebook.com/hildegaert
mailto:ftencate@goede-herderschool.nl

