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Sinterklaasfeest  

Elk jaar weer blijkt Sinterklaas met zijn Pieten tijd te vinden voor een 
bezoek aan de Hildegaert. Gelukkig maar, want we stonden er 
gisterochtend allemaal weer klaar voor! 
Daarna kwam de Sint de klassen in met zijn roerige groep Pieten, die 
graag de boel op stelten zetten. Omdat Sinterklaas ook een serieus 
woordje met veel kinderen wilde spreken, moet hij ze dan ook goed 
in de hand houden.  
Het is allemaal weer gelukt: ruim vierhonderd blije kinderen… 
  

Van de MR: Herhaalde oproep Ouderarena  

Op woensdag 22 januari gaan we naar aanleiding van het 
oudertevredenheidsonderzoek in april met 10 enthousiaste 
ouders in gesprek over het onderwerp: Gepersonaliseerd 
leren; Hoe wordt ieder kind door ons ‘gezien’ en welke rol heb 
je daar als ouder bij? Heeft u interesse, verzoeken wij dit te 
melden bij: raymond.jansen@hildegaert.nl.  
Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Raymond of 
een van de ouders van de MR: Helen Siebelhoff 
(helensiebelhoff@gmail.com).  
 

 
 

Van de MR: Verkiezingen  

Een aantal weken geleden heeft u een oproep gekregen om u 
beschikbaar te stellen voor de medezeggenschapsraad van de 
Hildegaert. Dit vanwege het verstrijken van de termijn van 
Jurgen Delfos.  
Helaas hebben zich geen ouders aangemeld om aan te 
schuiven. Gelukkig heeft Jurgen daarop zelf besloten om zijn 
termijn te verlengen en de komende 3 jaar zich weer in te 
zetten voor de Hildegaert. Wij waarderen zijn beslissing en 
zijn blij dat hij zich voor de Hildegaert in wil blijven zetten.  
Jurgen, wederom van harte welkom! 
 

 

Zwerfboeken  

Het zwerfboekenstation in de aula is een groot succes. Veel ouders 
en kinderen brengen boeken om door te geven aan anderen. 
Het aanbod is nu zo groot is, dat we kinderen stimuleren om boeken 
mee te nemen uit het station. Ze zijn ervoor! 
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Directietaken Heijbergschool  

Theo Hofstra zal tijdelijk, met ingang van januari 2020, de directeur 
van de Heijbergschool tijdens zijn re-integratie ondersteunen, door 
bepaalde taken over te nemen en verantwoordelijkheden te delen. 
In principe gaat het over maximaal drie dagdelen per week en duurt 
dit uiterlijk tot de zomer. Hiervoor is overleg geweest met de MR 
van beide scholen, die positief tegenover deze constructie staan. 
Onze adjunct-directeur Anita Perdok zal tijdens de afwezige 
momenten de verantwoordelijkheid voor de Hildegaertschool van 
Theo Hofstra overnemen. 
 

 

Juf Hanneke  

Hanneke Heuvelen-Post, die dit schooljaar met ouderschapsverlof 
zou zijn tot de voorjaarsvakantie, heeft een andere baan 
aangenomen in de gemeente waar ze woont. Zij had dagelijks veel 
reistijd, dus wij begrijpen haar besluit. We vinden het uiteraard wel 
heel jammer! 
Juf Margot is gelukkig nog steeds beschikbaar voor de lesgevende 
taken in de groep. Nu zij daardoor haar taken in de extra 
ondersteuning niet kan uitvoeren, gaan we op zoek naar een nieuwe 
collega die dat van haar kan overnemen. 
 

 

Koersplan stichting PCOHS  

Vandaag zijn we op school bezig om het koersplan van onze 
stichting. Dat heeft al een plek gekregen in het schoolplan voor de 
jaren tot 2023. We gaan handen en voeten en juist ook een gezicht 
te geven aan dat koersplan.  
De zeven items uit ‘De paden af, de toekomst in’ krijgen, net als de 
andere veranderonderwerpen in de school, een eigen tijdspad en 
inhoud die past bij de Hildegaertschool. 
 

 

Referentieniveaus  

Het referentieniveau is in de onderwijstaal een nieuwe term, die 

veel impact heeft op de inhoud van en de verantwoording over onze 
leerinhouden. De overheid heeft deze leerdoelen op 
beheersingsniveau vastgesteld, op basis waarvan wij als school 
verantwoorden of wij onderwijs geven op het juiste niveau, met het 
juiste rendement. 
De directe en IB is maandag op een congres geweest om ons daarin 
te verdiepen en in een later stadium de vertaalslag naar de 
leerkrachten, kinderen en u te maken. Wordt vervolgd dus. 
 

 
 

Ouderbijeenkomst Faalangst  

Op woensdag 27 november organiseerde de school met het 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) voor ouders een bijeenkomst over 
faalangst. De bijeenkomst bood veel informatie en mogelijkheden 
voor ouders om ervaringen met en indrukken over hun eigen 
kinderen te bespreken. Het werd daardoor een mooie, zinvolle 
bijeenkomst, die door de ouders als erg waardevol werd ervaren. 
We onderzoeken de mogelijkheden om meer soortgelijke ochtenden 
te organiseren. Uiteraard proberen we dan rekening te houden met 
onze en uw agenda’s. 
 
 
 
 

 

https://www.pcohs.nl/assets/files/pcohs-koersdocument-web.pdf
https://www.pcohs.nl/assets/files/pcohs-koersdocument-web.pdf
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/zo-gaat-de-inspectie-straks-beoordelen-of-je-school-het-goed-doet
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Kerst op de Hildegaert  

Nu Sinterklaas terug naar Spanje is, kunnen we aandacht schenken 
aan het feest van Jezus’ geboorte, het Kerstverhaal. De kinderen zijn 
alweer aan de slag met kerstbomen en de AC versiert de school, 
zodat we maandag het tweede adventskaarsje kunnen gaan 
branden in een gezellige kerstsfeer. 
De Hildegaert heeft een Kerstkoor, dat op 12 december in school zal 
optreden voor de ouderen in de wijk. Daarnaast gaan zijn op 19 
december ook in de kerk zingen. 
Die donderdag vieren we in de klassen het Kerstfeest, tijdens een 
diner. Voorbereidingen daarvoor communiceren we apart met u. 
Op de 20e zijn de kinderen vrij. 
  

Meester Yohannes gaat met pensioen  

In de laatste week voor de kerstvakantie is meester Yohannes voor 
het laatst. Hij gaat met welverdiend pensioen. Meester Yohannes 
heeft 22 jaar als klusjesman voor de Hildegaert gewerkt: repareren 
van tafeltjes, oud papier ophalen, putten ontstoppen, het plein 
aanvegen, noem maar op. 
We gaan hem dus zeker  missen! Op 20 december heeft hij zijn 
afscheidsreceptie. 

 

Studiedag 6 januari: dhr. Steven Pont  

Op de maandag na de kerstvakantie hebben de vier scholen van ons 
bestuur een studiedag, die we laten overgaan in de 
nieuwjaarsreceptie. Spreker op de studiedag is dhr. Steven Pont, een 
gerenommeerd deskundige in onderwijsland. Hij spreekt onder 
andere over zijn vaststelling dan niet altijd de slimste kinderen het 
gelukkigst zijn en ook niet de rijke of de mooie; het zijn de kinderen 
die het meest sociaal vaardig zijn. Hij deelt de sociale vaardigheid 
naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek in acht gebieden in 
en bij elk van die acht gebieden wordt het duidelijk dat je als 
leerkracht écht iets kan doen om het te stimuleren. 

 
 

 

KOELKASTLIJSTJE 
19 dec. 
20 dec. t/m 6 jan.  
10 jan.  
4 en 5 feb. 
7 feb. 
 

Kerstviering in de groep 
Kerstvakantie  
Nieuwsbrief 5, januari  
Verkeersweek 
Nieuwsbrief 6, februari 
 

 
 

https://www.stevenpont.nl/

