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Verkeersweek  

Tijdens de tweede Verkeersweek van dit schooljaar is er op 4 en 
5 februari weer aandacht gevraagd voor het verkeersprotocol 
van de Hildegaert. 
Dit is bedoeld om ouders te stimuleren om met hun kinderen 
lopend of met de fiets naar school te komen of op de juiste 
(veilige) plek te parkeren. Ondanks het regenachtige weer 
hebben de leerlingen die stickers mochten uitdelen aan de 
kinderen die het protocol volgden, een flink gat geslagen in de 
stickervoorraad! 
Bij deze het verzoek om bij evenementen op school ook rekening 
te houden met buurtbewoners. We weten niet of er een causaal 
verband is, maar bij de kerstviering zijn diverse auto’s bekrast. 
Ook hebben we recent bij de inloopochtend klachten van 
buurtbewoners gekregen over ondoordacht parkeergedrag bij de 
garages in de Terbregselaan. 
Graag uw medewerking! 
 

 

Vieringen  

De groepen 4 hadden vandaag de opvoering van de liedjes, die zij 
met ‘Muziek Monique’ ingestudeerd hebben. In het speellokaal 
lieten ze hun ouders en opa’s en oma’s de zorgvuldig 
voorbereide voorstelling met veel enthousiasme zien. 
Het was een heel fotogenieke gebeurtenis!  
  

SEEF  

De Hildegaert doet mee aan het verkeersproject SEEF. Dit om de 
vaardigheden van onze kinderen in het verkeer, te vergroten. De 
buitenlessen die deze week gepland stonden, zijn vanwege de 
harde wind en regen afgelast. Zodra er vervangende data bekend 
zijn, zullen wij u dit laten weten. 
  

Staking 30 en 31 januari, bericht van de leerkrachten  

Een aantal collega’s heeft namens de Stichting SPCOHS 
deelgenomen aan de manifestatie Primair Onderwijs Rotterdam 
‘VAN WOORDEN NAAR DADEN’.  
Niet alleen leerkrachten maken zich zorgen over de kwaliteit van 
het onderwijs aan kinderen en de toenemende druk door het 
tekort aan ruimte, tijd en collega’s. Ook de besturen en 
gemeente zien dat noodmaatregelen slecht zijn voor de langere 
termijn en dat structurele duurzame oplossingen nodig zijn. 
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Betrokkenen willen dan ook werken aan een ‘slim plan’ dat echt 
werkt. Daarom werden er donderdag in de Maassilo tien 
maatregelen gepresenteerd om dat te realiseren.  
Op vrijdag hebben de collega’s van onze vier scholen met elkaar 
nagedacht over deze maatregelen, met als doel: zoeken naar 
manieren om het beste onderwijs te kunnen blijven geven 
binnen onze Stichting. Het werd een zeer zinvolle bijeenkomst en 
de uitkomsten zullen worden meegenomen naar de bestuurders 
in Rotterdam en in de G5, het ‘grote steden overleg’. 
 

 

Gespreksavond  

Afgelopen week hebben de adviesgesprekken voor de kinderen 
van groep 8 plaatsgevonden.  
Volgende week zijn de voortgangsgesprekken voor de overige 
groepen. U heeft daarvoor kunnen intekenen via SchoolWapps. 
Heeft u geen melding gekregen, dat kunt in Notificatie instelling 
checken of de instellingen correct zijn. 
 

 

Studiedagen directies, staf en bestuur  

De directies, staf en het bestuur van de PCOHS zijn vorige week 
naar Reeuwijk geweest voor een tweedaagse studiebijeenkomst. 
De volgende punten kwamen o.a. aan bod: 
- De werking en verantwoordelijkheden van (G)MR 
- Het te verwachten inspectiebezoek in maart 
- Een nieuwe opzet van de gesprekkencyclus 
- De invoering van een nieuw systeem voor formatie- en 
werkverdeling 
- De speerpunten die door leerkrachten tijdens de studiedag in 
januari geformuleerd waren. 
We houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen hierin. 

  

 

Voorjaarsvakantie  

Zoals u van ons gewend bent, kunnen wij u nu al meedelen dat 
het ook volgend schooljaar weer mogelijk is om de vrijdag, 
voorafgaand aan de voorjaarsvakantie, aan deze vakantie te 
‘plakken’. Deze dag zal ook volgend jaar een studiedag voor de 
leerkrachten zijn. De rest van het vakantierooster maken we zo 
snel mogelijk bekend. 
 

 

Ouderarena, bericht van de ouders  

Eind januari was de Ouderarena. Aan de hand van een strakke 
planning met 4 thema’s (communicatie, cognitie, samenwerking 
en sociaal-emotionele ontwikkeling), konden ouders hun visie 
geven over de huidige stand van zaken en aangeven waar er 
mogelijk nog ruimte voor groei is. Een greep uit de grote 
hoeveelheid verbeterpunten die aanbod kwamen: ”betrek de 
kinderen meer bij de afstemmingsgesprekken, laat ouders hun 
talenten of netwerk inzetten om de school van dienst te zijn, 
andere opzet van afstemmingsgesprekken zodat je als ouder 
beter vinger aan de pols kunt houden”. De sfeer was open en 
gemoedelijk en er werd door de aanwezige staf druk mee 
gepend. Alle input werd serieus behandeld. De deelname van 
kinderen aan afstemmingsgesprekken wordt door de school 
bekeken en de MR is bezig met een OuderInzetCommissie. Wordt 
vervolgd dus! 
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Pestonderzoek RUG  

Het pestonderzoek van de Rijks Universiteit Groningen en de 
Hanze Hogeschool gaat een nieuwe fase in. De deelnemende 
onderzoekers, leerkrachten, ouders en directie zijn geschoold in 
het toepassen van de techniek ‘storytelling’. Met behulp van 
deze techniek gaan we in deze fase kinderen bevragen.  
In de groepen zijn daarvoor, uiteraard met toestemming van de 
ouders, al kinderen gevraagd. Mocht uw kind hebben aangeven 
dat het graag mee zou doen, er zijn nog plekjes over! 
 

 

Mirjam Visser  

Afgelopen dinsdag is juf Mirjam Visser gestart op de Hildegaert. 
Zij is vooralsnog tijdelijk, via financiering van Passend Onderwijs 
Rotterdam. Zij zal kinderen van expats die in Nederland komen 
wonen en andere kinderen die Nederlands als tweede taal 
hebben (NY2), begeleiden in het zo snel mogelijk onder de knie 
krijgen van de Nederlandse taal. Zo kunnen zij de instructies 
tijdens de lessen zo goed mogelijk volgen. Haar benoeming past 
in de aanpak voor NT2 leerlingen, zoals de Hildegaert die 
geformuleerd heeft. 
 

 

Rots en Water  

De collega’s, die Rots en Water gaan uitvoeren in school, hielden 
woensdag een informatiebijeenkomst voor de ouders van de 
groepen 6. Rots en Water is een programma voor sociaal 
emotionele vorming, dat wij door de certificering van onze eigen 
leerkrachten vanaf dit jaar zelf kunnen geven. Het gaat in het 
programma over het bevorderen van het welbevinden van 
kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale 
problemen zoals: pesten, conflicten, uitsluiting en 
meeloopgedrag. 
Ouders worden op de hoogte gebracht van wat hun kinderen 
leren en wat van hen als ouders verwacht wordt. 
 

 

Info ochtend geïnteresseerde ouders  

Op 13 februari was er op de Hildegaert weer een 
informatieochtend voor ouders, die op zoek zijn naar een goede 
school voor hun kind. 
De ochtend begon met een koffie-inloop. Kinderen, ouders, 
leerkrachten en directie hielden een praatje om de 
geïnteresseerde ouders een indruk van onze school te geven, 
gevolgd door een rondleiding. Wij verwijzen belangstellenden 
door naar het filmpje op de website. 
Opgeven voor een volgende info ochtend kan via de link.  
 

 

Project Kerk en School  

Na de voorjaarsvakantie start het project ‘Kerk en School’. Het 
project is van 2 t/m 6 maart. Het thema is ‘De zaaier’. 
Op zondag 8 maart zal er in de Fonteinkerk een dienst gehouden 
worden over dit thema. De dienst begint om 10.00 uur. U bent, 
samen met uw kind(eren), van harte welkom!  
Voor 4 en 5-jarigen is er kindernevendienst. 

 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kYh7vtz6En4
http://www.hildegaert.nl/contact/
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Verslag, van de MR  

Dinsdag 4 februari heeft de MR vergaderd. Naar aanleiding van 
het onderzoek van het bestuur naar het functioneren van de MR-
en binnen het bestuur, hebben we besloten om onze 
vergaderingen meer te formaliseren. De directie zat tot nu toe er 
de hele vergadering bij, maar we nodigen hem vanaf nu voor het 
eerste uur uit. Zo kunnen we onafhankelijker onze standpunten 
bepalen. 
We hebben het ook uitgebreid gehad over de ouderarena, zie het 
verslag eerder deze nieuwsbrief.  
Als de PMR akkoord is met de geplande lesvrije dagen, zullen ze 
met de ouders gedeeld worden. 
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 7 april vanaf 19:30 
uur. 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
18 en 19 feb. 
21 t/m 28 feb. 
2 t/m 6 mrt. 
6 mrt. 
8 mrt. 
16 mrt. 
17 mrt. 
26 mrt. 
3 apr. 

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 
Lesvrije dag en voorjaarvakantie 
Kerk-school project 
Nieuwsbrief 7, maart 
Kerkviering kerk-schoolproject 
Start Lentekriebels 
Creamiddag 
Afsluitingsavond Lentekriebels 
Nieuwsbrief 8, april 

 

 

 
 


