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Op woensdag 20 maart hebben jongens en meisjes van de 
Hildegaert meegedaan aan een groot, gemeentelijk 
voetbaltoernooi. Ondanks hun grote talent en immense 
inspanning werden de jongensteams in de eerste ronde 
uitgeschakeld. De meiden daarentegen gaan verder naar 
de volgende ronde! Wordt vervolgd... 

Voetbaltoernooi: Meisjes zijn beter…! 

Lesvrije dag: Werk en teamuitje. 
Op de vrijdagmiddag van de lesvrije dag was ons jaarlijkse 
teamuitje gepland. Na een ochtend werken op school, 
monsterde het team ‘s middags aan op de SS Rotterdam. 

We hebben daar een gezellige middag en avond 
doorgebracht. Zo konden we elkaar ook buiten de 
werksfeer even wat beter leren kennen. 

Tweedaagse: Directie en IB SPCOHS samen. 
De wisseling van directeur-bestuurder van de SPCOHS 
vorig jaar, was een goede aanleiding voor de directies en 
IB-ers van de vier scholen en de staf om nu een 
gezamenlijke tweedaagse studiebijeenkomst te houden.  

Deze stond in het teken van Human Dynamics. Die theorie 
legt intermenselijke dynamieken bloot, die inzicht kunnen 
geven in de aard en inhoud van de professionele cultuur 
en de samenwerking in onze stichting.  

De Grote Rekendag: In en uit verhouding 
Afgelopen woensdag was de landelijke Grote Rekendag. Bij 
de deelnemende scholen staat de hele dag in het teken 
van een rekendimensie. Dit jaar was dat verhoudingen. 

Wat een vreemde zaken lieten de kinderen tijdens de 
gemeenschappelijke opening in de aula zien: Grote 
bananen, kleine fietsje, enorme paraplu’s..., de 
verhoudingen waren duidelijk zoek. In alle groepen ging 
men vervolgens met het begrip verhoudingen aan de slag. 
Het werd een leerzame, maar ook een erg leuke dag! 

De groepen 4 traden met hun viering ‘De 
kleurkunstenaars’ op voor enthousiaste ouders en 
kinderen. 

De liedjes, die door juf Monique Harteveld zijn geschreven, 
gingen over het feit dat er een kunstenaar in ieder kind 
schuilt! Als je maar durft en blijft proberen. 

Vieringen groep 4: Oefening baart kunst. 



9 apr.  MR-vergadering 

17 apr.  Bestuursvoetbaltoernooi groepen 5 en 6 

18 apr.  Paasontbijt 

19 apr.– 5 mei Meivakantie 

7 mei  Creamiddag 

10 mei  Nieuwsbrief 10 

13 mei  Schoolfotograaf 

14 mei  Schoolreis 

20 t/m 23 mei Avondvierdaagse 

22 mei  Sportdag 

27 mei  Verkeersweek 3 

29 mei  Lesvrije dag 

30 en 31 mei Hemelvaartvakantie  

7 juni  Nieuwsbrief 11 

Koelkastlijstje 

Nieuwsbrief  
Datum 09-04-2019 

Nummer april 04 

 

HILDEGAERT 

Debussylaan 11 

3055 TE Rotterdam 

010-4180049 

 

Eind februari deden studenten van de Erasmus Universiteit 
bij ons onderzoek naar afwegingen die ouders maken om 
hun kinderen wel of niet op de fiets naar school te laten 
gaan.   

Gezondheid, het leren van verkeersregels en gezelligheid 
zijn de belangrijkste stimulerende factoren voor ouders om 
hun kind wel met de fiets naar school te laten gaan. De 
belangrijkste belemmerende factoren voor ouders om hun 
kind met de fiets naar school te laten gaan, zijn dat ander 
vervoer sneller is, het niet gemakkelijk is op weg naar het 
werk, dat het verkeer onveilig is en dat het hun kind nog te 
jong is. De belemmerende factoren maken duidelijk dat 
het gemak van de auto een grote rol speelt in de keuze 
voor ouders.  

Verkeersonderzoek Erasmus: Conclusies. 

Ouderenquête: Graag meer respons! 
Bent u minder tevreden over de Hildegaert, of juist heel 
erg tevreden, laat het ons via de enquête weten!  

Na twee weken hebben we op de ouderenquête een 
respons van 25%. We willen graag meer input hebben om 
in ons schoolplan sterke en verbeterpunten te kunnen 
formuleren. Wilt u (als u dat nog niet heeft gedaan) alsnog 
de enquête invullen? Vanaf maandag is de mogelijkheid 
om deze in te vullen gesloten. 

Informatieochtend: Hoort zegt het voort. 
Mocht u de Hildegaertschool een fijne en goede school 
vinden, die oog heeft voor u en uw kinderen, beveel ons 
dan van harte aan. Op 11 april is er namelijk weer een 
informatieochtend voor nieuwe, geïnteresseerde ouders 
waarop ouders, kinderen en leerkrachten meer over de 
school vertellen. We starten om 9:00u. 

http://www.facebook.com/hildegaert

