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Zwerfboekstation: Boeken nodig...
Het zwerfboekenstation is een groot succes! We roepen
iedereen op om de boekenkasten thuis te controleren op
boeken, die een tweede leven kunnen beginnen via de
Hildegaertschool. Lever ze alstublieft in. Retourneer
desgewenst ook zwerfboeken om zo iedereen de
mogelijkheid te geven van dit zwerfboekstation te
genieten.

RID: Regionaal Instituut Dyslexie.
Sinds afgelopen woensdag heeft de Hildegaert een ruimte
beschikbaar gesteld om kinderen, die dyslexiebehandeling
via het RID krijgen een lesplaats te bieden. Zo kunnen de
kinderen van de Hildegaert, die zo’n behandeling krijgen,
dat lekker dichtbij huis doen.
Daarnaast hebben de leerkrachten en IB-ers nu nieuwe
expertise direct beschikbaar.

Creamiddag: Leuke foto’s.
Op de creamiddag zijn veel foto’s gemaakt. Op MaxClass,
in de map Albums vindt u de map Creamiddag 150518,
met daarin de foto’s van afgelopen dinsdag.

Creativiteit: Nieuwe impuls.
Klik op het logo

Naast de creamiddagen doen we op de Hildegaert veel aan
creativiteit. De commissie Creativiteit onderzoekt
momenteel een nieuwe werkwijze, die alle leerlijnen op
het vlak van creativiteit zal aanspreken. We hopen aan het
eind van dit jaar een besluit te kunnen nemen.

Missie: Op de helling.
De missie van de Hildegaert is aan vernieuwing toe. In
samenwerking met de MR zijn we op zoek naar een missie,
een slogan, die recht doet aan de talenten van de school,
haar leerkrachten en leerlingen. Afgelopen maandag zijn
we begonnen, maar we zijn er nog niet uit….
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Bomberbot: Games programmeren.
Na de succesvolle bijeenkomsten in de laatste vakanties
zijn niet alleen de kinderen enthousiast. Ook meester Wim
Donkers is aangestoken en geeft zelf Bomberbotlessen.
We zijn momenteel bezig om te kijken of dat in de
zomervakantie op de Hildegaert lukt. We houden u op de
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Co-teaching: Twee leerkrachten voor de groep.
In het kader van de extra ondersteuning voor kinderen
hebben de leerkrachten de co-teachingsmomenten in . Dit
kan op specifieke instructiemomenten en is voor alle
kinderen een toegevoegde waarde. Er komt dan een extra
leerkracht in de groep om tijdens de instructie hulp te
bieden en er zo voor te zorgen dat het lesdoel voor alle
kinderen gehaald wordt.

Extra verlof: Alleen onder strikte voorwaarden.
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Alleen onder strikte
voorwaarden mogen zij verzuimen voor bijvoorbeeld
extra vakantie dagen. De directeur van de school is
verplicht het onttrekken van kinderen aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. Op de
website van de gemeente kunt u meer informatie vinden.

Schoolreis: Mooi weer en veel plezier.
Op dinsdag 22 mei gaan de kinderen op schoolreis. U hebt
hierover een aparte mail ontvangen. We wensen onszelf
mooi weer en veel plezier!

Avondvierdaagse: In de benen.
De brief voor de avondvierdaagse is recent verstuurd en
de inschrijving, met het voldoen van de € 5,- is in volle
gang.
De AC heeft een nieuwe tent die als baken en onderkomen
kan dienen op de vier dagen. We zijn dan goed herkenbaar
voor de lopers van de Hildegaert. Bij de AC kunnen de
wandelaars een versnapering halen en misschien (als het
nodig mocht zijn) even uithijgen...

Sponsorloop: Rennen voor Duchenne.
Vandaag is de opbrengst van de sponsorloop overhandigd
aan de vertegenwoordiger van de stichting Duchenne. Dit
was een bedrag van € 11.371,50!
Hij was zeer onder de indruk van het bedrag dat Emilie en
Charlotte hem in handen gaven. Het geld gaat besteed
worden aan onderzoek naar de ziekte en concrete hulp
aan mensen met Duchenne.

Vrijwilligers: Bedankt!
HILDEGAERT
Debussylaan 11
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Zonder de hulp van al die vrijwilligers die de school kent:
luizenmoeders, leesouders, overblijvers, AC, MR,
klassenouders, etc., zouden we niet de school kunnen zijn,
die we willen zijn!
Alle vrijwilligers worden op donderdag 31 mei om half vier
uitgenodigd. Als bedankje van het team worden zij
getrakteerd.
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Verkeer: Vorderingen.
Na de evaluatie van de verplichte rijrichting in de
Debussylaan is nu ook het onderbord aangebracht. Dat
onderbord maakt het voor fietsers wél mogelijk beide
rijrichtingen te gebruiken.
Wilt u blijven parkeren op de plekken die daarvoor het
meest geschikt zijn: op de Van Beethovensingel en bij de
winkels aan de overkant?

4 mei: Gedenken in stilte en met een gedicht.
Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei, bij de Irenebrug,
was ook de Hildegaertschool met groep 5
vertegenwoordigd. Enkele kinderen hebben een krans
gelegd en Giulia heeft een mooi gedicht voorgelezen.

Schoolfruit: Lege kast.
Helaas blijkt de leverancier van ons schoolfruit nogal
abrupt te zijn opgehouden met zijn activiteiten. Dat kwam
voor ons als een verrassing, waarschijnlijk ook voor u.
Denkt u er aan dat u geld terug kunt vragen voor de reeds
betaalde termijn tot de zomer? Deelnemers hebben een email gekregen met de gegevens daarvoor.

Koelkastlijstje
18 mei
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21 mei

Pinkstermaandag vrij

22 mei

Schoolreis

23 mei

Verkeersexamen groep 8

23 mei

Bestuursvoetbaltoernooi groep 5 en 6

28 t/m 31 mei

Avondvierdaagse

31 mei

Vrijwilligers Bedankmiddag

1 juni
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4 juni

Start Verkeersweek

5 juni

MR-vergadering

6 juni

Zwarte Plasje zwemwedstrijden

8 juni

Muziekopvoering groep 3.2 (8.45u.)

8 juni

Muziekopvoering groep 3.1 (11.00u.)

11 t/m 13 juni

Uitstapje groep 8

14 juni

Inloopochtend groep 4 t/m 8

15 juni

Lesvrije dag

HILDEGAERT

18 en 19 juni

Voortgangsgesprekken groep 7

Debussylaan 11

21 juni

Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders

3055 TE Rotterdam

25 juni

Voortgangsgesprekken oudste kleuters

010-4180049

28 juni

Afscheid kleuters die naar groep 3 gaan, jongste kleuters vrij

28 juni

Rapporten mee

29 juni
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