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Start op school   

Wat was het fijn om afgelopen week weer bijna alle leerlingen op 
school te zien.  
In elke groep is aandacht besteed aan het welbevinden en de 
ervaringen van de leerlingen tijdens de afgelopen weken. We zijn er 
trots op hoe de leerlingen alles op hebben gepakt en nu wederom 
met deze nieuwe situatie omgaan.   
U heeft eerder alle informatie omtrent de schooldagen tot 1 juni 
gekregen. Zodra wij meer weten over de situatie na 1 juni, zullen wij 
u weer op dezelfde wijze informeren zoals u van ons gewend bent.  
  

Bedankt, ouders!  

Gisteren en vandaag kregen de kinderen een kleine presentje mee. 
Een attentie voor de ouders, omdat zij zo lang ons werk hebben 
overgenomen.  
We nemen de zorg graag weer van jullie over! 

  
Welkom op de Hildegaert  

Bij dezen een warm welkom aan de leerlingen die na de meivakantie 
bij ons gestart zijn. Wij wensen hen en hun ouders fijne jaren bij ons 
op school! 
 

 

Lesvrije dagen ingeruild  

Vanwege de grote lesuitval de afgelopen weken hebben we reeds 
eerder besloten om de lesvrije dagen, die met Pinkstermaandag de 
Pinkstervakantie vormden, om te zetten in lesdagen. Op de website 
en in de SchoolWappskalender zijn de data aangepast.  
Voor ouders die al een vakantie hadden geboekt, geldt dat zij deze 
zonder problemen met hun kinderen kunnen houden. 
 

 

Noodopvang  

Uiteraard blijven wij de kinderen van ouders met vitale beroepen 
opvangen. De leerlingen sluiten die dag aan in hun eigen groep en 
wij hanteren dus dezelfde begin- en eindtijden als gebruikelijk.  
Om een goed overzicht te krijgen wie er komen, verzoeken wij u (als 
u dat nog niet heeft gedaan) een mailtje te sturen naar 
anita.perdok@hildegaert.nl met de vermelding om welke dagen het 
gaat.   
Op woensdagen vangen we de leerlingen op in aparte groep, 
aangezien de groepsleerkrachten die dag thuis aan het werk zijn. 
 

 

Nieuwsbrief 9, mei  

https://www.hildegaert.nl/nieuws/
https://schoolwapps.net/app/calendar
mailto:anita.perdok@hildegaert.nl
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Afwezigheid leerkrachten  

Helaas zijn nog niet alle leerkrachten weer aanwezig op school. 
Gelukkig konden we vervanging regelen, zodat wel alle leerlingen 
weer naar school konden. De ouders van de groepen van wie de 
leerkracht nog afwezig is, zijn apart geïnformeerd.   
Juf Ineke staat momenteel niet voor de groep, maar is van 9.00 tot 
12.00 uur voor de groepen 5 t/m 8 beschikbaar via Meets om op 
afstand leerlingen uitleg te geven. De inlogcode is reeds via 
SchoolWapps aan u doorgegeven. 
  

Afwegingen afscheid groep 8  

Helaas weten wij nog niet hoe de situatie na 1 juni zal zijn. Welke 
gevolgen dat zal hebben voor de werkweek, de musical en het 
eindfeest van groep 8, is dus ook nog niet helder. De leerkrachten 
van groep 8 zijn samen met leerkrachten van de scholen van onze 
stichting, druk aan het brainstormen en overleggen hoe er toch een 
bijzondere, memorabele afsluiting van hun schoolcarrière 
georganiseerd kan worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij 
tot iets bijzonders komen. 
Het traditionele jaarboekje maken de kinderen in elk geval wel! 
  

Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders  

Helaas kan de geplande informatieochtend voor ouders die 
interesse hebben om hun zoon of dochter op de Hildegaert te laten 
starten, niet doorgaan. Mocht u wel horen dat mensen interesse in 
onze school hebben, dan kunnen zij contact opnemen met de 
directie. Er wordt gekeken hoe we dan binnen de afspraken van het 
RIVM toch ouders kunnen informeren. 
 

 

KOELKASTLIJSTJE 
21 en 22 mei 
1 juni 
5 juni 
 

Hemelvaartvakantie 
Pinkstermaandag vrijdag 
Nieuwsbrief 10, juni 

 
  
 


