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Verkeersweek  

Afgelopen week stond de eerste verkeersweek van dit schooljaar 
op het programma.  Maandag en dinsdag deelden leerkrachten en 
ouders samen met kinderen, complimentjes en stickers uit aan alle 
kinderen en ouders die zich aan de verkeersafspraken van de 
Hildegaert hielden.   
Goed om te zien dat bijna iedereen de afspraken over het inrijden 
van de Debussylaan en het parkeren rond de school kent en 
toepast. Slechts een paar ouders, au-pairs of grootouders bleken 
nog niet op de hoogte te zijn.   
  

Seef, veilig in het verkeer  

Dit schooljaar worden er naast de gebruikelijke lessen uit onze 
verkeersmethode, ook praktijklessen gegeven. Dit gebeurt in 
samenwerking met de stichting Seef. Maandag kregen de groepen 
3 en 4 de eerste serie lessen.  Er was op het plein een fietsparcours 
uitgezet met een heus verkeerslicht, verkeersborden en 
verschillende fietsroutes. Er werd met behulp van ouders intensief 
geoefend!   
Dat was een leerzame ervaring. Sommige kinderen bleken deze 
oefening zeker nog nodig te hebben.   
 

 

Nieuw meisje in groep 1.2.2, welkom Mae!  

Volgende week mogen wij een nieuw meisje welkom heten. Zij 
heet Mae en heeft het Angelman Syndroom (AS). Als gevolg van 
een chromosoomafwijking ontwikkelt zij zich minder snel dan haar 
leeftijdsgenootjes. Zij kan niet praten en loopt minder stabiel dan 
andere kleuters.   
Een start in de groep van juf Elke geeft Mae de kans om vriendjes 
en vriendinnetjes te maken en met hen te spelen. Dat zal de 
ontwikkeling van Mae extra stimuleren.   
Meer informatie over het syndroom kunt u lezen op 
www.angelmansyndroom.nl.  
 

 

18 oktober lesvrije dag  

Op 18 oktober zijn de kinderen vrij. De leerkrachten besteden deze 
tijd aan voorbereidingen, themacommissies, overlegsessies en/of 
nascholing. 
De week erna hebben we allemaal, zowel kinderen als 
leerkrachten, vakantie. 
 

 

  
  

NIEUWSBRIEF 2  

http://www.angelmansyndroom.nl/
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Reis je mee de paden af, de toekomst in?  

Deze week is de Kinderboekenweek gestart. Woensdagmorgen 
mochten de kinderen genieten van een toneelstukje over het 
thema ‘Reis je mee?’  
In de klassen zal er uiteraard aandacht aan de Kinderboekenweek 
worden besteed en volgende week vrijdag zullen we ook weer de 
traditionele voorleeswedstrijd houden.   
Alle groepen van de vier scholen van onze stichting kregen een 
knutseldoos uitgereikt, waarin het koersplan van de stichting: ‘De 
paden af, de toekomst in’ voor het voetlicht wordt gebracht.   
U hoort snel meer over de Kinderboekenweekactiviteiten en ons 

nieuwe koersplan.   

 

 

Uitstapje groep 7  

De groepen 7 zijn naar Baarn geweest. Dankzij enthousiaste 
kinderen en leerkrachten, het mooie weer en de bosrijke 
omgeving werd het een fantastische tijd.   
Het programma bevatte veel spelletjes, avonturen in het donker, 
een zwembadbezoek en een afsluitende feestavond.   
Zo druk als het in de bus was op de heenweg, zo rustig was de 
terugreis na deze intensieve dagen......  
   

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

De AVG vraagt van school om uitdrukkelijke toestemming om 
foto’s van jullie kinderen te delen op de diverse plekken waar we 
dat doen. In eerste instantie op het afgeschermde SchoolWapps, 
maar we gebruiken ook foto’s voor de website of folders en 
Facebook. 
In SchoolWapps kunt u die toestemming voor afzonderlijke 
plaatsen geven. Wilt u dat zo snel mogelijk doen? 
 

 
Ontruimingsoefening  

Het is belangrijk dat de kinderen weten wat te doen bij een 
ontruimingsalarm. Deze maand stond dan ook de eerste geplande 
ontruimingsoefening op het programma.   
Het weer werkte gelukkig mee!  De kinderen stonden na het alarm 
vlot op de afgesproken plaatsen buiten de school.   
De volgende oefening wordt niet aangekondigd en zal in de 
tweede helft van het schooljaar plaatsvinden.   
  

Inloopochtend  

Op 11 oktober is de maandelijkse inloopochtend voor groep 3 t/m 
8. U kunt vanaf half negen een kijkje nemen in de klas om samen 
met uw kind te kijken naar het gemaakte werk.   
Als u de leerkracht persoonlijk wilt spreken, kunt u dit het beste 
doen door een afspraak te maken op een tijdstip dat de leerkracht 
tijd voor u heeft.  
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24-uurs vergadering directies PCOHS  

Afgelopen maandag en dinsdag zijn de directies van de vier 
scholen van de Stichting PCOHS 24 uur uitgebreid met elkaar in 
gesprek geweest om de ‘uitrol’ van het Koersplan voor de 
komende vier jaar te bespreken.  
Bovendien hebben ze gezamenlijk gewerkt aan de invoering van 
een systeem om de kwaliteit van onze vier scholen te monitoren.   
Het is van belang dat onze bestuurders goed op de hoogte zijn van 
onze kwaliteiten. Nu kunnen wij met behulp van dit systeem deze 
kwaliteiten snel zichtbaar maken tijdens het inspectiebezoek dat 
wij dit schooljaar verwachten.   

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
11 okt 
18 okt 
21- 25 okt 
1 nov  
6 nov 
12 nov 
26 en 27 nov 
28 nov 
29 nov 

Inloopochtend groep 3 t/m 8 
Lesvrije dag 
Herfstvakantie 
Nieuwsbrief 3 
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor groep 7 en 8 ouders 
Herfstfeest groep 1 en 2 
Voortgangsgesprekken groep 8 
Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Nieuwsbrief 4 

 


