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Hoor wie klopt daar?  

Vanochtend is de Sint op school geweest! Gelukkig kon hij, toen alle 
ouders naar huis waren, toch naar de Hildegaert komen. Hij ging 
eerst bij de kleuters op bezoek. Dat was spannend! De kinderen van 
groep 1 t/m 5 hebben voor hem opgetreden met kunstjes, liedjes en 
dansjes. 
Alle zakken in de groepen 1 t/m 4 bleken vol met cadeautjes te 
zitten!  
De hogere groepen kregen geen bezoek van Sint, maar daar stonden 
de klassen vol prachtige surprises. Uiteraard was daar alle aandacht 
op gericht.   
Wat een geslaagde dag!  
 

 

Abby is geboren  

Juf Felicia is sinds het begin van het schooljaar al met 
zwangerschapsverlof. Op 6 november werd Abby (iets te vroeg, 
maar heel gezond) geboren. 
Het gaat goed met moeder en kind, en uiteraard ook met vader en 
de twee zusjes! Ze genieten volop van Abby! Juf Felicia heeft het 
hele schooljaar verlof genomen. 
 

 

Coronaperikelen  

Hoewel er best veel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine moeten, 
lukt het ons tot op heden om de klassen op school te houden. Daar 
zijn we erg blij mee! 
Er zijn gelukkig momenteel maar een paar leerlingen met corona. 
We hebben het idee dat de meeste ouders goed gehoor geven aan 
de richtlijnen door de kinderen met klachten thuis te houden en ook 
als volwassenen goed op te passen. Dat merken we ook aan de 
steun die we ervaren na de nieuwe aangescherpte richtlijnen vanuit 
de overheid. 
  

Kerst  

Helaas kunnen we door die nieuwe aanscherpingen Kerst niet meer 
in de kerk vieren. Dat doen we daarom, lekker knus, in de eigen klas. 
Tijdens een gezellig ontbijt staan we in de klas stil bij de geboorte 
van Jezus, met verhalen en liedjes. Zo brengen we wat licht in deze 
donkere tijd. 
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Pietengym  

Omdat er behalve een lerarentekort ook een Pietentekort dreigt, 
hebben alle kinderen van de Hildegaert gelukkig een pietendiploma 
gehaald. Zo zijn het welkome hulpjes voor de Sint in deze drukke 
tijd! 
 

 

Lerarentekort  

Het bestuur van de PCOHS organiseert een ‘denktankbijeenkomst’ 
om met ouders, leerkrachten en belanghebbenden uit het werkveld, 
na te denken over out-of-the-box oplossingen voor het komende 
lerarentekort. 
Via het bericht eerder deze week op Klasbord kunt u zich hiervoor 
opgeven. 
 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
23 dec 
24 dec t/m 10 jan 
14 jan 
31 jan  
3 feb 
4 feb 

Kerstontbijt 
Kerstvakantie 
Nieuwsbrief 5 
Lesvrije dag 
Informatieochtend (onder voorbehoud van coronamaatregelen) 
Nieuwsbrief 6 

 
 


