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Inspiratiesessie PCOHS voor de scholen  

Het leerkrachtentekort zal komende jaren helaas alleen maar 
toenemen. Dinsdagavond hebben directies, leerkrachten en staf een 
inspiratiesessie gehouden om de gevolgen van dit probleem  voor te 
zijn of aan te pakken. 
Het was een sessie waarin we ’outside the box’ hebben gekeken 
welke mogelijkheden we kunnen bedenken, los van de geijkte 
oplossingen. Op 6 december hebben we een vervolgsessie. 
  

Inspiratiesessie PCOHS voor de ouders  

Zoals via Klasbord al is aangegeven: op 25 november neemt Steven 
Pont ons mee in de ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind. Als 
kind word je niet met een zelfbeeld geboren, dit bouw je met name 
gedurende de eerste periode van je leven langzaam op. Steven legt 
ons uit hoe dit in zijn werk gaat.  
Opgeven kan middels de link 
  

Coronamaatregelen aangepast  

Op de Hildegaertschool hebben we na de persconferentie van 
dinsdag, in samenspraak met de MR, besloten om de maatregelen 
op school iets aan te scherpen. Ook op school namen de 
besmettingen onder kinderen namelijk toe. Het overleg leidde 
bijvoorbeeld tot het opschorten van activiteiten waarin we groepen 
‘mengen’. Het gezamenlijk zwemmen van de groepen 4 en 5 blijven 
we doen. 
Daarnaast dragen ouders en externen in de school mondkapjes. De 
inloopochtenden bij de kleuters zijn uitgesteld. 
  

Quarantaine voor groep 8  

In de groepen 8 bleek het aantal besmettingen na de herfstvakantie 
dagelijks toe te nemen. Hierop heeft de GGD het advies gegeven om 
deze groepen in quarantaine te doen, om zo de besmettingen te 
stoppen. De groepen 8 krijgen thuisonderwijs. Na vijf dagen mogen 
zij, indien negatief getest, weer naar school. 
Tevens adviseerde de GGD om de ‘snottebelregel’, die toestaat dat 
kinderen met neusverkoudheidsklachten naar school mogen, in te 
trekken. Alle kinderen met gezondheidsklachten worden tot nader 
order gevraagd thuis te blijven. 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 3, november   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFuDxJYVOjFuT576b02YRdN55SUPZjUE92SFs5NbxxmBEDmg/viewform
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Leesstimulering  

Deze week heeft onze vakspecialist Taal een enquête naar u doen 
uitgaan over het lezen van onze kinderen. Ook de kinderen zijn 
hierop deze week bevraagd.   
Leesstimulering is een item dat we in ons jaarplan aanpakken. We 
willen hiermee handvatten creëren om kinderen meer en met name 
met (meer) plezier te laten lezen, omdat wij weten dat lezen een 
belangrijke basisvoorwaarde voor alle verdere ontwikkeling is. 
Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, wilt u dat dan nog even 
doen? 
  

Verkeersweek  

Met goed gevulde zakken (plastic) muntjes hebben de kinderen van 
de verkeerscommissie alle kinderen van de Hildegaert die lopend of 
op de fiets naar school kwamen, beloond. 
Elke klas kon zo meedingen naar de prijs: een extra kwartiertje 
buitenspelen en een armbandje. De kinderen van de 
verkeerscommissie hebben lang zitten rekenen en dit resulteerde in 
de volgende uitkomst: groep 1.2.3. onderbouw, groep 3.2 
middenbouw en groep 7.1 bovenbouw hebben gewonnen! 
Het was mooi om te zien dat in elk geval alle kinderen gemotiveerd 
waren om de schoolomgeving veiliger te maken door autoverkeer te 
ontmoedigen. 
  

Inzamelactie speelgoed   

Met het oog op begin december heeft een ouder het initiatief 
genomen om weer via  Stichting Toys’n wrap, speelgoed in te 
zamelen voor kinderen die anders wellicht geen presentje krijgen. 
Via Klasbord hebben we u hiervan op de hoogte gebracht. Voor het 
speelgoed geldt: Voor kinderen van 0-12 jaar/ speelgoed, spelletjes 
of kinderboeken zien er nog splinternieuw uit/ uit hygiënisch 
oogpunt zamelen we alleen nieuwe knuffels in/ het liefst ingepakt in 
doorzichtig folie, zodat zichtbaar is voor welke leeftijd het speelgoed 
geschikt is.  
   

Herfstfeest  

Het herfstfeest was weer een groot succes. In en rond de school 
waren kabouters te vinden, die met de groepjes leerlingen 
activiteiten deden. Het was heerlijk weer en het werd een fijne dag. 
We stonden deze dag ook stil bij het afscheid van juf Louise. (en ja, 
wel met een klein traantje…..! ) Maar zij  gaat op haar kleinzoon 
passen, dus we snappen best haar keuze! 
Juf Wendy en juf Michelle Heijnemans nemen haar taak over in 
respectievelijk groep 1.2.1 en groep 1.2.2. 
 

 
Voorlichting VO  

De voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs voor de 
groepen 7 en 8 zal dit jaar opnieuw niet live plaatsvinden. De 
collega’s van groep 8 zullen online een digitale presentatie 
voorbereiden, waarop de ouders kunnen inloggen. 
De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. 
 

 

 
 
 

https://forms.gle/SAVfH25WZC3iFRLb6
https://www.toysnwrap.nl/
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KOELKASTLIJSTJE 
9 nov. 
23 en 24 nov. 
25 nov. 
30 nov. 
3 dec. 
 
21 en 22 dec. 
23 dec. 
24 dec. – 10 jan. 
14 jan. 

Creamiddag in de eigen groep 
Voortgangsgesprekken groep 8 
Inspiratiesessie PCOHS voor ouders: lezing Steven Pont (zie Klasbord) 
MR vergadering 
Sinterklaasviering 
Nieuwsbrief 4  
Kerstvieringen 
Kerstontbijt 
Kerstvakantie 
Nieuwsbrief  5 

 
 


