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Welkom  

Maandag zijn er weer nieuwe kinderen op de Hildegaert begonnen. 
Het zijn Keesje, Mans, Ties, Yashas, Gautam, Catarina, Constanza, 
Julie R., Joshua, Mark, Sarah, Femme, Julie de J. en Pelle. We heten 
ze van harte welkom! Zij komen van een andere school of zelfs uit 
een ander land. 
Karlijn, Emilia, Elisa, Timur, Nena, Madelief en Charlotte beginnen 
bij de kleuters aan hun schoolloopbaan op de Hildegaert. 
Fijn dat jullie er allemaal zijn!  
  

We gaan weer naar school  

Op de eerste schooldag heeft mw. Bokhoven, de wethouder die 
onder meer verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid rond de 
scholen, een ‘Wij gaan weer naar school’ bord onthuld. 
Samen met één van de ouders uit de verkeerscommissie (de moeder 
van Guusje, Sjoerd en Roos), juf Ineke, juf Anita en heel veel 
kinderen hebben meester Theo en de wethouder het doek van het 
bord getrokken.  
Nu weet iedereen dat de scholen weer begonnen zijn. We hopen 
dat alle weggebruikers daardoor extra goed opletten. 
  

Uit het oog, maar zeker niet uit het hart.   

Groep 8.2, die het vorig jaar van school is gegaan, is ons nog zeker 
niet vergeten. We waren meer dan verrast toen er een taart 
bezorgd werd. 
Op de taart was de klassenfoto van vorig schooljaar afgedrukt. We 
hebben met pijn in het hart het mes in de taart moeten zetten om 
de taart toch maar lekker op te eten. 
We waarderen het gebaar enorm en zijn uiteraard ook groep 8.2 
van vorig jaar nog niet vergeten. 
Dank jullie wel! 
  

Schoolafspraken  

Uit de leerlingenquête bleek dat onze kinderen vinden dat ze zich 
nog beter aan de regels zouden kunnen houden. De 
themacommissie Gedrag heeft nieuwe afspraken geformuleerd 
waar we ons allemaal aan willen gaan houden. Zo zorgen we dat 
iedereen met plezier naar school gaat. 
De vader van Guus heeft een gloednieuwe poster ontworpen. Deze 
heeft op diverse plekken in de school en in de groepen een mooi 
plaatsje gekregen. 
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LeerKRACHT Jaarbord  

Zoals u weet werken wij als team volgens de werkwijze van stichting 
LeerKRACHT. Tijdens onze startbijeenkomst stond het Jaarbord 
centraal. De leerkrachten hebben in de laatste week van de 
zomervakantie themacommissies geformeerd. Zij zijn 
verantwoordelijkheid voor de plannen die in ons 4-jarige schoolplan 
geformuleerd staan. In het 2019-2020 gaan we bijvoorbeeld verder 
met Groepsplanloos werken. Daarmee wordt onder andere de plan- 
en administratielast van de leerkrachten verminderd. We gaan ook 
verder met Begrijpend Lezen en Luisteren. Voor creativiteit rollen 
we dit jaar een nieuwe methode uit. We breiden tevens de 
werkvormen van coöperatief leren uit.  

 
Opening chillhoek  

Woensdagochtend hebben de kinderen en leerkrachten de chillhoek 
officieel geopend. 
In de chillhoek kun je terecht als je je, om welke reden dan ook, 
even wilt terug trekken of even rust nodig hebt. 
Kinderen kunnen dan een boekje uit de zwerfboekenkast lezen, een 
mandela inkleuren of iets anders voor zichzelf doen. 
Na tien minuten is de zandloper doorgelopen en gaan de kinderen 
weer naar de klas. 
  

Op zoek naar nieuwe kleuters  

De Hildegaertschool kan nog wel wat kleuters plaatsen. Als u nog 
ouders kent die twijfelen over de schoolkeuze, maar die u van harte 
de Hildegaertschool kunt aanbevelen, maak ze dan opmerkzaam op 
de informatieochtend op 19 september. Vanaf 9:00u. vertellen 
kinderen, ouders, leerkrachten en directie meer over de Hildegaert. 
  

SchoolWapps  

De omschakeling van MaxClass naar SchoolWapps verloopt niet 
helemaal vlekkeloos. Nog niet alle ouders hadden de gelegenheid 
gehad zich aan te melden in de vakantie. Dat gebeurt inmiddels 
alsnog. 
Ook het programma zelf heeft nog wat haken en ogen. Met name 
de telefoonapp werkt nog niet naar behoren en de agenda was deze 
week plots verdwenen. 
De ontwikkelaars hebben toegezegd zo snel mogelijk de fouten uit 
het programma te halen. We hopen op uw begrip. 
Als u zich nog niet heeft aangemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk 
doen? Vergeet u ook niet even te kijken naar de AVG-privacy 
instellingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Jaargang 2019-2020 september 

 

KOELKASTLIJSTJE 
12 sept 
18-20 sept 
19 sept 
19 sept 
24 en 25 sept. 
27 sept 
30 sept + 1 okt 
1 okt 
11 okt 
18 okt 
21- 25 okt 
31 okt 
1 nov 
 

Informatieavond groep 7 
Uitstapje groep 7 
Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Informatieavond groep 1 t/m 6 en 8 
Afstemmingsgesprekken 
Nieuwsbrief 2 
Verkeersweek 
MR vergadering 
Inloopochtend groep 3 t/m 8 
Lesvrije dag 
Herfstvakantie 
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor groep 7 en 8 ouders 
Nieuwsbrief 3 

 


