Nieuwsbrief 9, april

Studiedag 29 maart
Op 29 maart waren de kinderen thuis en hebben de
leerkrachten zich in een aantal zaken verdiept. Zo hebben we
een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode. Deze
methode past perfect bij onze visie op instructie en biedt de
mogelijkheid om, zoals we willen, een nog iets hoger niveau te
bereiken.
Over de invoering, over welke trajecten we daarbij willen
bewandelen en hoe we alle leerlijnen naadloos kunnen volgen
bij de overstap, gaan we tijdens de volgende studiedag in
gesprek.
Daarnaast hebben we van de themacommissie advies gekregen
over een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele
ontwikkeling van onze kinderen. Ook met dit advies gaan we de
volgende studiedag verder.

Paasfeest
Op 1 april was het een gezellige drukte in en om de school. De
kinderen werden bij de ingang welkom geheten door de
paashaas.
Alle kleuters waren in pyjama, net als de juffen.
In school gingen we lekker met elkaar, in de eigen
klassenbubbel, aan het paasontbijt. Elk kind had een
smulontbijt voor zichzelf (en soms ook met lekkernijen voor een
ander) meegebracht.
Rond het ontbijt stonden we, iets serieuzer, stil bij het
Paasverhaal.

Van een ouder: De Kenniswerkplaats Pesten
Om te onderzoeken hoe ouders en leerkrachten samen kunnen
optrekken als partners in de aanpak van pesten, is er een
kenniswerkplaats opgericht. De kenniswerkplaats bestaat uit
ouders, leerkrachten en een promovendus van de Hanze
Hogeschool. Vanuit de ouders zijn Jurgen Delfos en ik (Corine
de Jager-Wooning) vertegenwoordigd. Juf Wendy, meester
Jonathan en meester Theo vertegenwoordigen de leerkrachten.
Promovendus Gabriëlla Dekker-Calado is met haar team van de
Hanze Hogeschool in gesprek gegaan met ouders, kinderen en
leerkrachten van de school om de ‘verhalen te vangen’ omtrent
dit onderwerp. De resultaten van deze interviews zijn binnen de
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kenniswerkplaats besproken. Dit heeft een aantal mooie
aanknopingspunten opgeleverd om vooral de communicatie bij
het constateren van pesten tussen de ouders en de
leerkrachten te stroomlijnen. In de volgende sessie zal er een
expert op dit thema aansluiten, om hier samen met ons handen
en voeten aan te geven.
Daarna zal dit uitgewerkt worden in een bruikbaar en duidelijk
eindproduct wat voor iedereen gemakkelijk in te zetten is.
Zodra dit vaste vorm aan zal nemen, komen wij zeker weer in
de lucht. Mochten er in de tussentijd vragen zijn, dan kan je
altijd met een van ons contact opnemen.

Ontruimingsoefening
Elk jaar oefenen we twee keer met het snel en veilig ontruimen
van de school. In het begin van het jaar doen we dat op een van
te voren aangekondigde dag en tijdstip.
Volgende week zal er op een geschikt moment (droog weer)
een niet geplande ontruimingsoefening plaatsvinden.

Verkeerslessen
Op 12, 15, 19 en 20 april komt de speciale ‘verkeersjuf’ Viola
weer naar de Hildegaert voor praktische verkeerslessen. De
afgelopen keren heeft het weer niet echt meegewerkt of gooide
corona roet in het eten. Maar nu hopen we dat ze lekker
doorgaan.
Op 29 en 30 april, de laatste twee dagen voor de meivakantie, is
het weer Verkeersweek. In die week vragen we extra alertheid
bij ouders en omwonenden voor de verkeersveiligheid rond de
school. Dan belonen we de kinderen, die op de fiets of lopend
komen en ouders, die hun auto op een veilige plek (ver van
school) parkeren.

Voorlopige adviezen VO groep 7
Maandag 12 april krijgen de kinderen van groep 7 het ‘voorlopig
schooladvies’ in een gesloten envelop mee naar huis.
In het voorlopig schooladvies worden de resultaten uit de
afgelopen jaren meegewogen. Daarin is de manier waarop de
kinderen tot die resultaten zijn gekomen opgenomen, maar ook
kind- en omgevingsfactoren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan de motivatie van kinderen, werkhouding, houding ten
opzichte van het huiswerk, doorzettingsvermogen en
ondersteuning vanuit huis.
Volgend jaar in groep 8, rond deze tijd, krijgen de kinderen het
definitief schooladvies.

Koningsspelen
Op 26 april doen we in school de Koningsspelen. Vanwege de
bubbels doen we dat helaas alleen met de eigen klas,. We
brengen u hiervan via een aparte bericht via Klasbord verder op
de hoogte.
De dag na de Koningsspelen, 27 april, is het Koningsdag en zijn
de kinderen vrij.
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Meivakantie
Vanaf 3 mei hebben de kinderen meivakantie. Tot en met 14
mei zijn de kinderen vrij. We verwachten iedereen weer op 17
mei op school terug.

Instagram
Vanuit de wens om onze communicatie(-middelen) up-to-date
te brengen, zijn we druk bezig om onze mediakanalen en de
inhoud ervan tegen het licht te houden. Zo zijn we recent
gestart met Instagram en merken dat velen buiten de huidige
oudergroep ook geïnteresseerd zijn in de school! Het is leuk dat
ook oud-leerlingen en buurtbewoners ons volgen.
Ons adres is: https://www.instagram.com/hildegaertschool/
De inhoud van de website en schoolgids bekijken we ook
kritisch. Die wijzigingen zullen geruisloos doorgevoerd worden.

Ouderenquête
Deze week heeft u, na verschillende pogingen daartoe om het
succesvol te laten verlopen, een uitnodiging voor de
ouderenquête gekregen.
Daarin spreken we over een deadline van vandaag.
We willen echter de termijn verlengen tot volgende week
vrijdag, 16 april.
Wilt u ons te wille zijn en de enquête invullen? Alvast bedankt!

KOELKASTLIJSTJE
week 12-16 apr.
12, 15, 19 en 20 apr.
13 en 14 april
16 apr.
23 april
27 april
3 t/m 14 mei

Niet geplande ontruimingsoefening
Verkeerslessen
Voorlopige adviezen Voortgezet Onderwijs groep 7
Einddatum ouderenquête
Koningsspelen
Koningsdag vrij
Meivakantie
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