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Nieuwe IB-er gevonden!  

We zijn heel blij dat wij, na een lange zoektocht, uiteindelijk een 
geschikte IB-er voor de Hildegaert hebben gevonden. Mw. Desiree 
Op de Beek komt vanaf 1 april voor ons werken. Zij wordt dan door 
de huidige interim IB-er en juf Anita ingewerkt tot de zomer. Na de 
zomer is Juf Felicia weer terug en zijn we weer op volledige sterkte.  
Juf Desiree heeft ruime ervaring in het onderwijs in Rotterdam, als 
leerkracht, IB-er en coach. Zij heeft onder andere de master 
Educational Needs gevolgd en is opgeleid als rekencoördinator. 
 

 
Corona  

De ervaring heeft ons inmiddels geleerd om voorzichtig te zijn met 
positieve berichten over de corona situatie op school. Het zijn een 
aantal bizarre weken geweest met veel ziekmeldingen van zowel 
leerkrachten als leerlingen. De drie groepen die thuis hebben 
gewerkt, zijn alleen door de veranderde quarantaineregels nog een 
extra woensdag thuis gebleven en zijn nu gelukkig weer op school. 
We hoefden geen groepen naar huis te sturen als gevolg van 
leerkrachtentekorten.  
Inmiddels is het rustig en zijn alle collega’s weer terug op school. 
 

 

MR vergadering  

Volgende week komt de MR weer bij elkaars voor een digitale 
vergadering. Op de agenda staan de gebruikelijke zaken die deze tijd 
van het jaar aan de orde komen.   
Daaronder valt b.v. de vakantieplanning. Wanneer zij hierover een 
besluit hebben genomen, (ook in relatie met de andere scholen van 
ons bestuur, zodat we studiedagen kunnen combineren), laten we 
het u weten. Voor het boeken van de wintersport in 2023 is dat 
waarschijnlijk erg fijn. 
 

 

Adviesgesprekken groep 8  

Op 11 februari krijgt groep 8 het rapport mee.  
Op 16 en 17 februari worden de ouders en kinderen van groep 8 
uitgenodigd om het Eindadvies VO te krijgen. Onder de huidige 
regels moeten we die gesprekken nog online voeren. Als dit 
verandert hoort u dit nog van ons.  
U krijgt van de groepsleerkrachten op de gebruikelijke manier via 
Klasbord de mogelijkheid om een afspraak te maken. 
 

 

Nieuwsbrief 6, februari   
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Spreekavonden groep 1 t/m 7  

Groep 3 t/m 7 krijgt de rapporten op 17 februari. Groep 1 en 2 
leerlingen hebben nog geen rapport, maar wel een spreekavond. 
Op 22 en 23 februari zijn er spreekavonden voor de groepen 1 t/m 7. 
Onder de huidige regelgeving moeten we dit online doen, maar ook 
hier geldt dat dit nog kan veranderen  
U krijgt van de groepsleerkrachten op de gebruikelijke manier via 
Klasbord de mogelijkheid om een afspraak te maken. 
 

 

Voorjaarsvakantie  

Op  de lesvrije dag van 25 februari start de voorjaarsvakantie. We 
hopen dat iedereen die dat wil, veilig en verantwoord kan skiën of 
op een andere manier tot rust kan komen.  
We zien elkaar dan weer op 7  maart. 
  

 

PCOHS academie  

Op de vier scholen van de PCOHS ( de Hildegaert, de Heijberg, de 
Emma en de Goede Herder) worden dit halfjaar activiteiten 
georganiseerd onder de naam ‘de Academie’. 
Deskundige leerkrachten en externen geven series workshops over 
thema’s die in de verschillende scholen leven.  
Collega’s van de vier scholen tekenen hierop in en bezoeken de 
bijeenkomsten (digitaal of op de scholen). 
Maandag is op de Hildegaert bijvoorbeeld de start van’ Feedback in 
de klas’.  
 

 

Verkeerslessen  

Komende week zijn er weer in veel groepen de praktische 
verkeerslessen Seef op het schoolplein. Wellicht bent u daarvoor al 
benaderd door de groepsleerkracht, omdat deze tijdens de les wel 
hulp kan gebruiken.  
De verkeersactie rond de school, waarbij we de kinderen positief 
stimuleren met de fiets of lopend te komen (en ouders vragen de 
auto niet rond de school te parkeren), moeten we vanwege het 
tekort aan mensen hiervoor even opschorten. 
  

  

  
 

KOELKASTLIJSTJE 
8 feb. 
11 feb. 
16 en 17 feb. 
17 feb. 
22 en 23 feb. 
25 feb.- 6 mrt. 
7 -13 maart 
11 mrt. 
13 mrt. 

MR-vergadering 
Rapporten groep 8 mee 
Adviesgesprekken groep 8 
Rapporten groep 3 t/m 7 mee 
Spreekavonden groep 1 t/m 7 
Voorjaarsvakantie 
Kerk-schoolproject 
Nieuwsbrief 7 
Kerkdienst kerk-schoolproject 

 
 


