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Begeleid lezen  

Nu we helaas nog geen groepen ouders in de school kunnen 
ontvangen, zijn de kinderen van groep 8 de aangewezen personen 
om het begeleid lezen in groep 3 over te nemen. 
Vandaag zijn ze enthousiast begonnen. 
  

Veiligheid bij gym  

Met het oog op de veiligheid van uw kinderen willen we namens 
onze gymjuf Ebru wat regels en richtlijnen rondom de gymlessen 
onder de aandacht brengen. Nog even in het kort: 
1. Alle kinderen gymmen in gymkleren (gymschoenen, T-shirt en 
korte broek). 
2. Als het strikken van veters nog een probleem is, dan graag 
schoenen met klittenband of elastiek. 
3. Lange haren moeten in een staart. 
4. Sieraden (oorbellen, kettinkjes en armbanden) kunnen gevaarlijk 
zijn voor de kinderen, dus moeten deze af tijdens de les.  
  

Schoolfotograaf  

De fotosessies door onze schoolfotograaf, die in eerste instantie 
volgende week ingeroosterd waren, hebben we afgezegd.  
We hebben ervoor gekozen om een nieuwe datum te prikken in 
juni, in de hoop dat het coronavirus dan beter onder controle is.  

 

 

Mondkapjes  

Iedereen die niet zijn vaste werkplek op de Hildegaert heeft, is 
gevraagd om een mondkapje te dragen. Dat betreft dus ouders die 
voor de hoofdluis komen, onderhoudsmonteurs, leveranciers en 
collega’s die op meerder scholen werken. 
We zien in de praktijk dat iedereen aan ons verzoek voldoet. 
Mocht u evenwel een afspraak hebben in school, maar een 
mondkapje vergeten zijn, hebben wij er wel op voorraad. 

  
Ziektevervanging  

Voor de vakantie waren we genoodzaakt om de groepen 7 en 8 
thuis te laten. Met 5 collega’s thuis vanwege een besmetting, 2 
‘gewoon’ ziek en nog eens 5 in afwachting van een testuitslag, was 
het op een gegeven moment niet meer haalbaar alle kinderen op 
school te kunnen lesgeven. Zelfs noodgrepen als extra gym, extra 
muziek en ouders voor de klas, boden geen soelaas meer. 
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Het was voor ons een steun om te ervaren dat veel ouders, middels 
taart, kaarten, chocolade en bloemen onze problemen 
onderkenden en zelfs aanboden te helpen. 
 
Momenteel is juf Margot tot maandag in quarantaine vanwege een 
besmetting van een huisgenoot en helaas is juf Ineke nog steeds 
ziek.  
  

AC  

De AC is ook in deze onzekere coronatijd, waarbij de afstand tussen 
ouders en school uiteraard niet optimaal is, zeer actief. 
We houden de lijntjes kort en overleggen met hen hoe we de 
aanpassingen in ons programma vorm kunnen geven. 
We zijn blij dat de AC weer helemaal compleet is. Fijn dat deze 
ouders dat extra stapje kunnen en willen zetten om activiteiten 
leuker en gezelliger te maken.  
 

 

Sintviering  

Het is voor Sinterklaas, die alleen al vanwege zijn leeftijd in de 
risicocategorie valt, niet mogelijk om grote groepen volwassenen 
tegemoet te treden. 
De Sint heeft dan ook aangegeven dat hij dit jaar ook graag de 
Hildegaert wil bezoeken, maar dat hij de aankomst op school liever 
alleen met de kinderen viert. 
Daardoor zal het bezoek anders verlopen dan in vorige jaren. Hoe 
de festiviteiten er uit gaan zien, hoort u nog. De school en AC zijn 
achter de schermen druk bezig met voorbereiden. 
 

 

Kerstviering  

De geplande kerstviering in de kerk zal dit jaar achterwege blijven. 
We kiezen voor een viering in de groep, waarbij we gezien de 
drukte die een avondviering met zich mee zou brengen, uitgaan 
(uiteraard ook in overleg met de AC) van een ontbijt of lunch. 
Ook hierover informeren we jullie later uitgebreider. 
 

 

Waardering GOED  

Hoewel het genoegen van de waardering van de 
onderwijsinspectie enigszins ondergesneeuwd is door de corona, is 
het wel fijn om het deze week toegezonden conceptrapport te 
lezen, dat de inspectie heeft geschreven. 
Op het moment dat het definitief is gemaakt en geplaatst is op de 
website van de inspectie, zullen we het met u delen. 
Want stiekem zijn we nog steeds wel trots (op zijn Rotterdams, als 
een aap met zeven staarten) op het resultaat.... 
  

Informatieavonden  

Helaas gingen de alternatieve informatieavonden in de kerk alsnog 
niet door en hebben de groep 3 t/m 8 de ouders digitaal te woord 
gestaan, op basis van de informatiebrieven die we eerder al 
deelden. 
Groep 1 en 2 wilden graag een dynamische presentatie geven, 
maar liepen daarbij vast op de techniek en kennis omtrent 
Microsoft Teams. Zij kijken maandagavond met elkaar of een info 
film op You Tube uitkomst kan bieden.  
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We zouden graag met iemand in contact komen die daar met ons 
naar wil kijken, voor het geval we in de nabije toekomst weer een 
dergelijke sessie willen organiseren. Bent u iemand die ons meer 
wegwijs kan maken omtrent een ‘live-event’ binnen Teams, horen 
we dat graag! 
 

Voorleeswedstrijd  

Als afsluiting van de Kinderboekenweek werd de Hildegaert 
voorleeswedstrijd gehouden.  
In elke groep mochten kinderen voorlezen uit een zelfgekozen, 
spannend boek. Uit iedere groep kwam een winnaar naar voren. 
Deze kinderen mochten hun stukje nogmaals voorlezen, maar nu 
voor alle kinderen uit hun bouw. Spannend, maar superleuk!  
Hulde voor alle deelnemers, in de groep en tijdens de wedstrijd!  
 

 
 

KOELKASTLIJSTJE 
3 nov 
5 nov 
11 nov 
24 en 25 nov 
4 dec 
17 dec 
18 dec 

Creamiddag 
Herfstfeest kleuters 
Lesvrije dag 
Voortgangsgesprekken groep 8 
Sinterklaasviering, lesvrije middag vanaf 12:00u. 
Kerstviering in de groep 
Kerstvakantie t/m 4 januari 2021 

 
 


