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De school wil een veilige leeromgeving bieden voor al onze 
kinderen. Aandacht voor het voorkomen en stoppen van 
pesten vinden we erg belangrijk. Hoewel de kinderen in 
het laatste tevredenheidsonderzoek  zelfs een 9.2 scoren 
op de stelling ‘Ik voel me veilig op school’, zegt toch een 
deel van de kinderen dat er in de groep gepest wordt.  

Komend schooljaar starten we met een project rondom 
pesten, in samenwerking met de Hanzehogeschool 
Groningen. We doen mee aan dit project omdat we mee 
willen onderzoeken hoe we het beste met ouders kunnen 
optrekken als partner tegen het pesten. Daarom gaan wij 
in het project ‘Samen tegen pesten’ met ouders, 
leerkrachten en onderzoekers van de Hanzehogeschool 
Groningen op zoek naar praktische handvatten voor een 
effectieve samenwerking van leerkrachten en ouders in 
pestsituaties.  

Binnen dit project wordt ook in kaart gebracht hoe 
kinderen, ouders en leerkrachten aankijken tegen het 
pesten in de klas. Hiervoor wordt een vragenlijst 
afgenomen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het kind, 
de leerkracht en de ouder verschillend aankijken tegen 
sociale verhoudingen in de klas. Dit zou effect kunnen 
hebben op de samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten. Uiteraard vragen we aan iedere ouder 
vooraf toestemming alvorens wij kinderen een vragenlijst 
voor leggen. Gedurende het project zullen we u op de 
hoogte houden. 

Onderzoek: Pesten, school en ouders. 

Op 16 mei is de leerlingenraad bij elkaar geweest. Wij 
hebben nagedacht over hoe we de gangen gezelliger 
kunnen maken. 

We hebben de leerlingenraad zelf geëvalueerd, over wat 
beter kan volgend schooljaar en wat al goed gaat. 

We proberen de chillhoek, de schoolreis, de wc’s en het 
openpodium te verbeteren. Hier zijn we nog steeds mee 
bezig. 

Dit was onze laatste leerlingenraad. Wij hebben er erg van 
genoten. Michiel, Valerie en Rosalie 

Van de Leerlingenraad: Stand van zaken. 

Sponsorloop: Hoge opbrengst! 
Nog niet al het geld is binnen, maar we zien dit schooljaar 
weer een hoge opbrengst tegemoet. Inmiddels is al 
€10.892,40 voor Stichting Het Vergeten Kind opgehaald. 
Volgende week overhandigen we het geld en kunnen we 
het eindbedrag bekend maken. 



Sport: Avondvierdaagse en Sportdag. 
De woensdag voor Hemelvaart stond in het teken van de 
sport. Die dag hebben de kinderen de hele ochtend samen 
gesport op het terrein van de Hockeyclub Rotterdam. 
Onderdeel daarvan was de sponsorloop, waar alle 
deelnemers tot het uiterste gingen om voor het goede 
doel veel geld op te halen. 

‘s Avonds was er ook nog de avondvierdaagse. We 
vermoeden dat de kinderen die avond allemaal heerlijk 
geslapen hebben! 
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Denken jullie aan het kaartje voor de schoolBBQ? Het feest 
is al op 5 juli, dus wees er op tijd bij. 

Meld je snel aan via onderstaande link:  

https://hcrotterdam.club/product/hildegaertschool-bbq/ 

Van de AC: Schoolfeest 5 juli.  

10 juni  Vrije Pinksterdag 

11 en 12 juni Voortgangsgesprekken groep 7 

18 juni  MR vergadering 

20 juni  Informatieochtend nieuwe ouders 

4 juli  Afscheid  kleuters die naar groep 3 gaan,  

  jongste kleuters vrij 

5 juli  Eindejaars schoolBBQ 

5 juli  Nieuwsbrief 12 

8 juli  Afscheidsmusical groep 8.2 

9 juli  Afscheidsmusical groep 8.1 

10 en 11 juli Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 6 

16 juli  Juffendag kleuters 

17 juli  Laatste schooldag groep 8 

19 juli  Laatste schooldag  groep 1 t/m 7, middag vanaf 12:00u. vrij 

Koelkastlijstje 

http://www.facebook.com/hildegaert
https://hcrotterdam.club/product/hildegaertschool-bbq/

