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WELKOM (terug)!  

Wat was het fijn voor kinderen, ouders én leerkrachten om weer 
te kunnen beginnen met school! Vakantie is erg leuk, maar de 
vaste regelmaat van het weer naar school gaan, is ook erg fijn. 
We wensen iedereen die voor het eerst gestart is op de Hildegaert 
van harte welkom! En tegen alle anderen zeggen we: Welkom 
terug!  
 

 

Parkeeroverlast door Hildegaertouders  

Voor de mede-buurtbewoners is de hernieuwde reuring na de 
vakantie niet altijd prettig. Het is niet zo fijn als onze ouders 
parkeren op plekken die hiervoor niet bedoeld zijn. Zo is het erg 
vervelend voor de gebruikers van de garages aan de Terbregselaan 
als u daar de auto parkeert! We vragen u met klem dit niet te 
doen. 
Het geniet onze voorkeur als de ouders lopend of op de fiets met 
hun kinderen naar school komen. Wanneer dat niet kan, parkeert 
u dan bij voorkeur bij de winkels tegenover de school, de Van 
Betenhovensingel of aan de Terbregselaan. U kunt dit ook nalezen 
in het protocol dat wij u stuurden via Klasbord.  
 

 

Interne Begeleiding onder druk  

In onze zoektocht naar een nieuwe intern begeleider hebben we 
gesprekken gevoerd met twee sollicitanten. We zijn er echter tot 
op heden nog niet in geslaagd om een goede, passende kandidaat 
te benoemen. Helaas! 
Daarbij komt nog dat de ingehuurde IB-er, over wie we de laatste 
nieuwsbrief berichtten, (mw. Iris Tinga) zwanger blijkt en daardoor 
niet bij ons kan starten.  
Om het ‘slechte’ nieuws te completeren: Juf Felicia is op 
doktersadvies vanaf volgende week al met zwangerschapsverlof. 
 
Momenteel zijn we bezig de taken en verantwoordelijkheden voor 
de IB te verdelen over diverse collega’s. Juf Anita houdt hierbij een 
coördinerende en uitvoerende rol. 
Daarnaast zijn we opnieuw in gesprek voor een interim IB-er.  
Mocht u iemand weten die aan de functie-eisen en het profiel 
voldoet, wijs ze onze school! 
We houden u op de hoogte. 
 
 

 

Nieuwsbrief 1, september   
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Juf Louise stopt  

In de vakantie is juf Louise oma geworden! Zij gaat vanaf 1 
november voor haar kleinzoon zorgen op de dagen dat ze eerder 
bij ons werkte. Juf Wendy neemt haar taak in groep 1.2.1 over en 
juf Michelle in groep 1.2.2. 
  

Geen infoavond, wel afstemmingsgesprekken  

In afwachting van de nieuwe regels voor de strijd tegen corona 
hanteren wij tot de persconferentie nog steeds de ’oude’ regels. 
Dat houdt o.a. in dat we nog geen informatieavonden kunnen 
houden, omdat we bij grote groepen de anderhalve meter niet 
kunnen handhaven. 
De informatie, die we andere jaren persoonlijk met u deelden 
tijdens de Infoavond, delen we nu (net als vorig jaar) digitaal. Als u 
vragen heeft aan de leerkracht kunt u die uiteraard via mail of 
telefoon stellen aan de leerkracht of noemen bij het 
afstemmingsgesprek. 
Als de regels niet verzwaard worden, kunnen de afstemmings-
gesprekken op 21 en 22 september plaatsvinden, met vaste in- en 
uitgangen en looproutes. U wordt daar op de gebruikelijke wijze, 
via Klasbord, voor uitgenodigd. 
 

 

Startbijeenkomst SPCOHS boeiend  

Vorige week woensdag hebben de vier scholen van de stichting en 
het stafbureau gezamenlijk een jaarstart gemaakt. We hebben 
elkaar op de hoogte gebracht van de speerpunten van onze 
beleidsplannen. Zowel de scholen, als de diverse geledingen van 
het bestuur hebben dit gedaan. Zo ontstond een goed totaalbeeld 
van onze acties het komende jaar. 
Het was een inspirerende bijeenkomst! 
  

Digitaal bezoek in de klas  

U bent door corona waarschijnlijk al heel lang niet op school 
geweest. Als u benieuwd bent naar de klas van uw kind, kunt u 
sinds kort de klas virtueel bezoeken. Op onze website staat een 
link, waarmee u zonder risico’s door de school kunt dwalen. 
U kunt door op een geprojecteerd rondje in het beeld te klikken de 
verschillende ruimtes van de school in. Zelfs kunt u even 
‘buitenspelen’ op het plein.  
De directe link is: 
https://my.matterport.com/show/?m=VmH3iD6sPLp 
 

 

Lesvrije dag 28 september  

Op dinsdag 28 september hebben de leerkrachten een lesvrije dag. 
Op de agenda staan onder meer de nieuwe rekenmethode en de 
meldcode voor kindermishandeling. 
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KOELKASTLIJSTJE 
di. 21 en wo. 22 sept. 
di. 28 sept. 
di. 28 sept. 
vr. 1 oktober 
wo. 6 okt. 
vr. 15 t/m zo. 24 okt. 
vr. 29 okt. 
vr. 5 nov. 

Afstemmingsgesprekken (fysiek op school) 
Lesvrije dag 
MR-vergadering 
Nieuwsbrief 2 
Start Kinderboekenweek 
Herfstvakantie 
Herfstfeest kleutergroepen 
Nieuwsbrief 3 

  

 
 


