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Corona  

Wat is het fijn dat we weer voorzichtig terug kunnen naar het ‘oude 
normaal'. Dit betekent dat we gelukkig weer ouders in de school 
zien en kinderen kunnen spreken zonder aan onze mondkapjes te 
hoeven denken! Ook kunnen we weer als collega's samen de 
standupsessies live in de personeelskamer houden! 
We blijven natuurlijk extra alert op de hygiëne en sprayen de 
midden- en bovenbouw in elk geval tot de ontsmettingsmiddelen 
op zijn. Ook blijft het veelvuldig handen wassen uiteraard een vaste 
routine.  
 

 

Oorlog  

Voor een aantal kinderen is de recent uitgebroken oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne iets waar ze veel over nadenken. Afhankelijk 
van hoe het leeft in de klas en hoe (maar ook of) het ter sprake 
komt, zullen de leerkrachten daar zo goed mogelijk aandacht aan 
besteden en inspelen op de vragen en/of emoties die er spelen.  
Er wordt op bestuursniveau nagedacht over een manier om als 
school een rol te spelen in het verlichten van de nood onder de 
Oekraïense bevolking, en dan met name die voor de kinderen. 
  

Verkeersweek  

Komende week zullen we op maandag en dinsdag weer een 
verkeersweek houden. Alle kinderen worden uitgedaagd om zich te 
houden aan het verkeersprotocol. Hiervoor hebben zij uiteraard 
medewerking van hun ouders nodig. Denk daarbij aan: lopend of op 
de fiets naar school komen en voor u als ouders, op afstand van de 
school parkeren.  
 

 

Juf Felicia  

Juf Felicia, onze Intern begeleidster voor de onderbouw en 
middenbouw, is vanwege haar zwangerschapsverlof momenteel 
niet werkzaam op school.  
Aan het eind van dit verlof komt zij echter niet terug op de 
Hildegaert. Zij heeft met pijn in haar hart gekozen voor een andere 
loopbaan. 
Wij zullen uiteraard een afscheid voor haar organiseren. We gaan 
daarna weer vol goede moed opzoek naar een nieuwe intern 
begeleider. Weet u iemand? Dan horen wij dit graag.  
 
  

Nieuwsbrief 7, maart   
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Mozes  

We zijn blij dat er dit schooljaar ook weer een fysieke bijeenkomst 
in de kerk kan plaatsvinden in het kader van ons kerk-school 
project. Een week lang staan de verhalen van Mozes centraal 
tijdens deze samenwerking tussen kerk en school.  Vaak wordt 
daarbij ook (helaas) de link gelegd met deze moeilijke tijd voor de 
Oekraïense bevolking. 
We sluiten deze kerk-schoolweek zondag af in de Fonteinkerk met 
een dienst. We hopen heel veel kinderen te ontmoeten op zondag 
13 maart. De dienst begint om 10:00u. 
 

 

Thema-avond ouders over Lentekriebels  

Het heerlijke weer van de afgelopen dagen zorgt voor de nodige 
lentekriebels.  
Dit jaar doen wij als school ook weer mee met het 
Lentekriebelsproject. Dit start op dinsdag 22 maart. Wij geven 
lessen uit het erkende lespakket: Kriebels in je buik. 
De Week begint met een opening voor alle kinderen. Er zal een 
toneelstukje worden opgevoerd en we zingen met elkaar het 
Lentekriebelslied. Het project duurt tot en met donderdag 3 april. 
U heeft gisteren een uitnodiging ontvangen voor de thema-avond 
die in het kader van dit project georganiseerd wordt op 
woensdagavond 23 maart vanaf 19:30 uur.  
Loes van der Wel zal informatie geven over de seksuele 
ontwikkeling van kinderen. Zij zal samen met jullie kijken hoe er 
thuis aan dit onderwerp aandacht gegeven kan worden. Intekenen 
kan middels het intekenverzoek in dat bericht op Klasbord. 
 

 

Kleuterjuffendag  

Op 25 maart is het een dolle bende op de kleutergang. Alle kleuters 
vieren die dag de verjaardagen van hun juffen.  
Er wordt gespeeld, gefeest en gesmuld! 
 

 

Uitgestelde lezing Steven Pont  

Op de avond van 7 april 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. Als ouders en leerkrachten spelen we in de 
ontwikkeling van het zelfbeeld een grote rol. 
Als Stichting PCOHS nodigen we u graag uit voor deze 
inspiratiesessie over de ontwikkeling van het zelfbeeld van 
kinderen. 
Via Klasbord heeft u hierover reeds een bericht ontvangen. 
 

 

KOELKASTLIJSTJE 
14 en 15 mrt. 
22 mrt. - 3 apr. 
23 mrt. 
25 mrt. 
1 apr. 
7 apr. 
12 apr. 
15 t/m 18 apr. 
22 apr. 
23 apr. t/m 8 mei 

Verkeersweek 
Lentekriebels 
Thema-avond ouders Lentekriebels 
Juffendag 
Nieuwsbrief 8 
Thema-avond ouders Steven Pont 
Creamiddag 
Paasvakantie 
Koningsspelen 
Meivakantie 
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