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Wel of niet  naar school  

We hadden er zo lang naar uit gekeken om weer te mogen 
beginnen! Maar toen het eindelijk zo ver was, ging het sneeuwen en 
werd er code rood afgegeven…….!  
Maar wij als Hildegaert wilden starten en het is ons gelukt om 
‘gewoon’ te beginnen! Eerlijk is eerlijk, het ging niet helemaal 
vanzelf. Er zijn zelfs collega’s van het station en van huis opgehaald, 
maar we waren er uiteindelijk allemaal!  
  

Sneeuwpret  

De sneeuwpret duurde (gelukkig) nog even voort. Er is tijdens de 
pauzes dan ook volop van genoten.  
Ook al kunnen de kinderen vanwege de maatregelen nu weliswaar 
alleen maar in hun eigen ‘bubble’ op een toegewezen deel van het 
plein spelen, de pret was er die winterweek zeker niet minder om!  
Op de donderdag maakte de AC het buitengebeuren extra gezellig 
en feestelijk. Ze trakteerden alle kinderen op warme chocolademelk 
en een lekker koekje. En wat fijn om daarbij weer eens vrolijke 
muziek over het plein te horen schallen!  
  

Halen en brengen en mondkapjes  

Het is fijn om te zien dat nagenoeg alle ouders zich goed aan de 
gevraagde tijden en afspraken houden voor wat betreft het halen en 
brengen.  
Voor alle ouders die nog even herinnerd moeten worden: breng en 
haal uw kind op de juiste tijd en draag in de directe omgeving van de 
school een mondkapje. Blijf alstublieft niet rond school ‘hangen’ 
voor een praatje, maar ga zo snel mogelijk naar huis. 
 

 

Rapporten 3 t/m 8 en voortgangsgesprekken 1 t/m 8  

Op 11 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport 
mee. Daar zit deze keer opnieuw een IK-rapport bij, dat de kinderen 
zelf over hun thuiswerkperiode hebben ingevuld. 
Met de ouders van de kinderen van groep 1 (die zes weken of langer 
op school zitten)  t/m 7 maken we via Klasbord (voorheen 
SchoolWapps) afspraken om digitaal voortgangsgesprekken te 
voeren. De uitnodiging ontvangt u op 9 maart via Klasbord. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 8, maart   
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Ronald Kuiters  

Er was ook verdrietig nieuws. We kregen het bericht dat een oud-
directeur van de Hildegaert, Ronald Kuiters, was overleden.  Hij was 
directeur van de Hildegaert van 1985 t/m 1989. Een aantal ouders, 
dat hier als kind al op school zat, herinnert zich hem waarschijnlijk 
wel. 
Ronald Kuiters is eind februari overleden aan de gevolgen van een 
slopende ziekte en is in kleine kring begraven. 
  

KOELKASTLIJSTJE 
15 maart 
16 maart 
16 maart 
17 maart 
9 april 
13 en 14 april 
26 april 
3 t/m 14 mei 
21 mei 

Projectweek vervalt 
Creamiddag 2 vervalt 
Voortgangsgesprekken digitaal groep 1 t/m 7 
Voortgangsgesprekken digitaal groep 1 t/m 7 
Nieuwsbrief 9, april 
Voorlopig advies VO groep 7 
Koningsspelen 
Meivakantie 
Nieuwsbrief 10 

 


