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Gelukkig en leerzaam nieuw jaar!  

Het bestuur van de stichting PCOHS en het team van de 
Hildegaertschool wensen alle ouders, kinderen en andere 
betrokkenen bij de school een heel fijn 2020 toe. 
  

Studiedag en nieuwjaarsreceptie   

Op de eerste werkdag van het jaar hebben we een zeer 
inspirerende studiedag gehad. We hoorden twee sprekers, die elk 
vanuit hun eigen metier, ons nieuwe inzichten hebben gegeven. 
Daarnaast hebben we concreet aan nieuwe ideeën en 
verbeterpunten voor de vier scholen kunnen werken.  
Het was een fijne dag, die ons door de vele verfrissende 
invalshoeken, weer een stukje verder bracht. Dit geheel volgens 
de zienswijze van leerKRACHT: elke dag een klein beetje beter… 
 

 
Hygiëne  

Helaas bleek de woensdag na de studiedag dat er, waarschijnlijk 
op die inspirerende dag, door veel collega’s een virus is 
opgedaan. Daardoor zaten er bijna vijftig mensen van onze vier 
scholen thuis.  
Op de Hildegaert waren toen ‘slechts’ acht collega’s ziek. Gelukkig 
konden wij met inzet van iedereen die een stapje harder wilde 
lopen, de groepen bemensen.  
Via de AC werd de helpende hand toegestoken door te zorgen 
voor extra papieren handdoekjes en desinfecterende zeep om de 
verdere besmetting te voorkomen. De kinderen hebben 
donderdag ’s ochtends meteen goede voorlichting ontvangen 
over hoe de handen goed te wassen na toiletbezoek. 
  

Rots en water  

Vier Hildegaertcollega ’s hebben voor de kerstvakantie een 
training gevolgd, waardoor zij gecertificeerde trainers zijn om 
Rots en water op school toe te passen. 
Rots en water is kort gezegd een programma voor sociaal 
emotioneel leren. We zijn hier vorige jaar in groep 6 mee gestart. 
De trainers en leerkrachten werken met behulp van dit 
programma met de gehele groep om het welbevinden van alle 
leerlingen te verbeteren. Grofweg komt de titel voort uit de 
filosofie dat sommige kinderen door deze aanpak wat steviger 
leren te worden en andere kinderen juist leren om hun emoties 
beter onder controle te krijgen.  

Nieuwsbrief 5, januari 
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Rapporten verplaatst  

De rapporten en voortgangsgesprekken zijn een week 
opgeschoven. Mocht u ze al in een aparte agenda ingeschreven 
hebben, in de kalender op SchoolWapps staan de goede data. De 
rapporten voor groep 8 gaan op 6 februari en die van groep 3 t/m 
7 op 13 februari mee naar huis. De adviesgesprekken voor groep 
8 zijn op 12 en 13 februari. De voortgangsgesprekken voor groep 
3 t/m 7 zijn op 18 en 19 februari. 
 

 

Verlichting  

Momenteel zijn we in school bezig met het aanpassen van de 
aansturing van de verlichting en het klimaatsysteem. De komende 
maand zal een klas per dag in het nautiluslokaal les kunnen 
krijgen. Het kan dan ook voorkomen dat de Nautiluskinderen in 
de personeelskamer werken. Aan het eind van de volgende 
maand hopen we klaar te zijn. 
   

Verkeersweek  

Op 3 en 4 februari zijn er activiteiten in het kader van de 
Verkeersweek. We vragen u dan weer extra alertheid bij het 
gebruik van de straten en parkeerplaatsen rondom de school. U 
weet dat wij conform protocol bepaalde straten mijden en op 
vastgestelde plekken parkeren. 
Op die dagen delen leerkrachten en ouders samen met kinderen, 
complimentjes en stickers uit aan alle kinderen en ouders die zich 
aan de verkeersafspraken van de Hildegaert houden.   
We hopen dat iedereen de afspraken over het inrijden van de 
Debussylaan en het parkeren rond de school kent en toepast. 
Gelukkig blijken in de praktijk slechts een paar ouders, au-pairs of 
grootouders nog niet op de hoogte te zijn.   
 

 

Lesvrij en voorjaarsvakantie  

De voorjaarsvakantie begint voor de kinderen op 21 februari met 
een lesvrije dag.  
De leerkrachten hebben dan een studieochtend over 
verbindende communicatie. Dhr. Rosenberg ontwikkelde deze 
vorm van communiceren om een taal van mededogen te creëren, 
waarmee we de machtsstrijd overstijgen en inzetten op 
vertrouwen. Door op deze ontwapenende wijze te 
communiceren, kunnen we conflicten voorkomen. Je richt je 
hierbij puur op de behoeften van de ander en van jezelf om voor 
jezelf én de ander (kinderen, ouders en collega’s) een win-win 
situatie te creëren. 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
4 en 5 feb. 
6 feb. 
7 feb. 
12 en 13 feb. 
13 feb. 
18 en 19 feb. 
21 t/m 28 feb. 
2 t/m 6 mrt. 
6 mrt. 
8 mrt. 

Verkeersweek 
Rapporten groep 8 mee 
Nieuwsbrief 6, februari 
Adviesgesprekken groep 8 
Rapporten groep 3 t/m 7 mee 
Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 
Lesvrije dag en voorjaarvakantie 
Kerk-school project 
Nieuwsbrief 7, maart 
Kerkviering kerk-schoolproject 

 

 


