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Coronavirus  

Gelukkig zijn al onze kinderen gezond op school 
teruggekomen, ook al waren enkelen wel in een 
risicogebied geweest. De paniek is meegevallen, mede 
doordat de meeste ouders op de hoogte zijn van 
eventuele risico’s. 
Nog een belangrijk feitje: dragers van het virus zijn pas 
besmettelijk als zij de symptomen vertonen. Als school zijn 
wij, net als de ouders, alert op de symptomen: koorts, 
hoesten en luchtwegproblemen. 
 

 

Pizzasessie vier scholen stichting PCOHS  

In het schooljaar organiseren de vier scholen voor elkaar 
zogenaamde Pizzasessies. Dit zijn avonden waarop we 
elkaar deelgenoot maken van interessante zaken, die op 
onze scholen leven en waarmee we een voorbeeld kunnen 
zijn voor elkaar. 
Deze sessie op de Hildegaert had vier onderwerpen: 
Filosoferen met kinderen, Gedragsproblemen in de groep, 
Beelddenken en Improviseren met kinderen. 
Het was een leerzame avond, waarop we allemaal weer 
nieuwe ideeën hebben kunnen opdoen. 
 

 

SEEF  

Het was niet het fraaiste weer, maar toch zijn deze week 
de praktische verkeerslessen wel doorgegaan. 
Diverse groepen hebben praktisch geoefend op hun fiets, 
tegen de regen in, maar onder leiding van een 
enthousiaste verkeersjuf, Viola. Er waren veel ouders 
bereid om, ook in dit vieze weer, de kinderen te helpen. 
  

Kerk-schoolproject  

Na de voorjaarsvakantie startte het project ‘Kerk en 
School’. Het thema is ‘De zaaier’. De verschillende groepen 
hebben intensief aan het bijbelse thema gewerkt en zullen 
op zondag dit met elkaar afsluiten. We hopen dat er een 
grote opkomst is! 
De dienst begint om 10.00 uur. U bent, samen met uw 
kind(eren), opa en oma, de buren en oppassen van harte 
welkom!  
Voor 4 en 5-jarigen is er kindernevendienst.  
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Creamiddag  

Op dinsdag 17 maart is er weer een creamiddag. Kinderen 
gaan groepsdoorbroken met elkaar creatief aan de slag bij 
de techniek van hun keuze. 
De AC staat weer klaar met een koekje en een bekertje 
ranja. 
 

 

Thema-avond MR  

Via SchoolWapps kunt u zich opgeven voor de thema-
avond van de MR. Deze avond staat in het teken van 
mediawijsheid. Waar houden kinderen zich allemaal mee 
bezig op internet / social media? Een onderwerp dat aan 
de orde van de dag is. 
Voor deze avond hebben wij schrijfster Marlies Slegers 
uitgenodigd om haar kennis hierover met jullie te delen. 
Marlies heeft diverse kinderboeken boeken geschreven 
waaronder het boek Soci@l Kids. Ontdek je eigen Fun & 
Functiefactor en duik in de virtuele wereld van je kind! 
Meer informatie over Marlies Slegers kunt u vinden op 
www.marliesslegers.nl. 
Graag willen wij u vragen om via SchoolWapps te laten 
weten of u aanwezig bent. Wij gaan ervan uit dat jullie in 
grote getalen aanwezig zijn op deze interessante avond! 
 

 

Lentekriebels  

Het tweejaarlijkse project Lentekriebels gaat op 16 maart 
van start. Alle groepen zullen, elk op hun eigen niveau, 
aandacht aan besteden. De Week van de Lentekriebels is 
een nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week 
lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
  

Pestonderzoek RUG  

Het pestonderzoek van de Rijks Universiteit Groningen en 
de Hanze Hogeschool gaat wederom een nieuwe fase in. 
Na het ‘storytelling’ waarbij de onderzoekers verhalen 
ophaalden bij kinderen, ouders en leerkrachten, worden 
nu harde data opgehaald.  
Dit gaat via vragenlijsten, waar we ouders (en vervolgens 
met hun toestemming) hun kinderen voor benaderen. Het 
gaat hierbij om de 5.1, 6.2, 7.1 en 8.2 
 

 

KOELKASTLIJSTJE 
6 mrt. 
8 mrt. 
16 mrt. 
17 mrt. 
26 mrt. 
3 apr. 
10 t/m 13 april 
17 apr. 
25 apr. t/m 10 mei 
15 mei 

Nieuwsbrief 7, maart 
Kerkviering kerk-schoolproject 
Start Lentekriebels 
Creamiddag 
Afsluitingsavond Lentekriebels 
Nieuwsbrief 8, april 
Paasvakantie 
Koningsspelen Sportdag 
Meivakantie 
Nieuwsbrief 9, mei 

 

 

 
 


