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De afgelopen week hebben de kinderen de kerkdienst 
voor zondag voorbereid. In de klassen hebben ze 
geluisterd naar de verhalen over Jona, erover gesproken 
en er mooie werkstukken over gemaakt. 

Komende zondag is de afsluitende dienst in de 
Fonteinkerk. We hopen dat alle kinderen, en natuurlijk 
hun ouders en grootouders, bij de dienst aanwezig zijn. 
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School-kerkweek: Tot zondag! 

Nieuwe collega: Oude bekende. 
We adverteren sinds de zomer intensief om onze 
vacatures te kunnen invullen. Inmiddels hebben we  per 
vandaag juf Amanda voor de kleuters aangesteld. Zij heeft 
al eerder met ons gewerkt en komt graag terug! Dat 
betekent dat juf Louise en juf Elke weer tijd aan de extra 
ondersteuning kunnen besteden. 

Voor de zwangerschapsverloven die in maart starten (juf 
Marjolein en juf Hanneke), hebben we deels een oplossing. 
Juf Ellen gaat juf Marjolein vervangen. We zoeken verder 
voor de vervanging van juf Hanneke.  

Als vrienden of kennissen zoeken naar een leuke baan, laat 
het ons weten! Op de website en bij de ingang van de 
school zijn de advertenties te vinden. 

Vakantieplanning 2019-2020 
De vakantieplanning voor het komende jaar is nog niet 
formeel vastgesteld. Het gaat dan met name om de extra 
toe te wijzen lesvrije dagen, waarop de kinderen niet naar 
school hoeven. De grote lijnen zijn al wel bekend: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De MR buigt zich nog over de exacte invulling als het 
voorstel vanuit de directie klaar is. De MR streeft in elk 
geval naar een extra lesvrije dag voor de Voorjaarsvakantie 
van 2020. 

Herfstvakantie   za 19-10-2019 zo 27-10-2019 

Kerstvakantie za 21-12-2019 zo 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie za 22-02-2020 zo 01-03-2020 

Pasen  vr 10-04-2020 ma 13-04-2020 

Meivakantie za 25-04-2020 di 05-05-2020 

Hemelvaart do 21-05-2020 zo 24-05-2020 

Pinksteren ma 01-06-2020  

Zomervakantie za 18-07-2020  zo 30-08-2020 

http://www.facebook.com/hildegaert
http://www.hildegaert.nl/vacatures


Volgende week is er weer een Verkeersweek. We besteden 
extra aandacht aan het verkeersgedrag van de kinderen, 
ouders , grootouders en oppassen . 

Houdt u zich aan het Verkeersprotocol,? Daarin preken we 
afs dat we liefst op de fiets komen of parkeren  op de 
daarvoor aangewezen plekken? Kinderen, ouders en 
leerkrachten zijn betrokken bij de realisering van deze 
Verkeersweek.  Kinderen belonen hun schoolgenoten als 
zij zich aan het protocol houden en ouders en leerkrachten 
wijzen u op het protocol als u daarvan afwijkt. 

Het protocol is een bijlage van deze nieuwsbrief. We 
wensen ons een veilige Verkeersweek! 

Nieuwsbrief  
Datum 01-02-2019 

Nummer februari 07 

 

HILDEGAERT 

Debussylaan 11 

3055 TE Rotterdam 

010-4180049 

 

3 feb.  Kerk-schooldienst 

4 feb.  Start Verkeersweek 

19 feb.  MR vergadering 

21 feb.   Rapporten mee 

22 feb. t/m 3 mrt. Voorjaarsvakantie 

5 en 6 mrt. Voortgangsgesprekken 

8 mrt.  Nieuwbrief 8 

12 mrt.  Creamiddag 2 

22 mrt.  Lesvrije dag 

5 apr.  Inloop groep 3 t/m 8 

5 apr.  Nieuwsbrief 9 

Koelkastlijstje 

Verkeersweek: Let op en doe verstandig. 

 

Van de leerlingenraad: Bespreking van 17 jan. 

Op donderdag 7 februari is een informatieochtend voor 
ouders die geïnteresseerd zijn in de Hildegaertschool. 

We starten om 9:00u. In de personeelskamer. Ouders, 
kinderen en leerkrachten vertellen de bezoekers over onze 
school en leiden hen rond. 

Informatieochtend 

Hoi!. Wij hebben weer een nieuwe bespreking gehad en 
daar hebben we besproken: de wc’s & het openpodium. 

We zijn voor het toilet bezig met pictogrammenposters, 
zodat het netter wordt. 

Voor het open podium hebben we bedacht hoe het ideale 
open podium  wordt, met lijstjes waarop je kan zien wie 
wat heeft gedaan of gaat doen. 

Hopelijk snapt u wat we hebben besproken, met groet van 
de leerlingenraad. 

http://www.facebook.com/hildegaert
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Verkeersprotocol 

Verkeersprotocol Hildegaert 

Met dit protocol beschrijft de school een overzichtelijke verkeersituatie rond de 

Hildegaert met als doel de veiligheid van uw kind (eren) en onze leerlingen rond de 

school verder te verhogen.  

Om de situatie goed te monitoren, gaat school regelmatig in gesprek met de 

buurtbewoners, BSO en peuteropvang, de kerk, gemeente en politie. N.a.v. dat 

overleg is het vorige protocol aangepast. Vanaf  november 2017 is de Debussylaan 

een eenrichtingsweg om zo een goede en veilige doorstroom te creëren. 

 

Wij vragen uw medewerking om tot een veilige situatie te komen. Dit houdt in: 

-U komt zo veel mogelijk op de fiets of lopend naar school 

-U rijdt de Debussylaan niet in rond de aanvangs- en eindtijden van de school 

-U parkeert niet voor opritten, hoeken en grasstroken 

-U informeert ook anderen die uw kind(eren) van school halen. 

 

Wat doen wij als school: 

-De school zorgt voor een goede manier om de fietsen te parkeren 

-Wij delen het verkeersprotocol met nieuwe ouders en Zus & Zo 

-Wij verzorgen drie keer per jaar een verkeersweek waarbij de leerlingen    

betrokken worden om zo extra aandacht en bewustwording voor de 

verkeerssituatie te creëren  

 

 

Hieronder vindt u bovenstaande informatie in een plattegrond weergegeven.  

 

http://www.facebook.com/hildegaert

