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Deze week mochten wij twee nieuwe leerlingen welkom heten, die 
vanwege de oorlog in Oekraïne naar Rotterdam zijn gekomen. 
Stephaniia kwam in groep 7 en Kostya in groep 5. Volgende week 
maandag komen Serafyma in groep 3.2 en Sofiia in groep 6.1. 
Voor de opvang van een grotere groep kinderen hebben we op de 
locatie Goede Herderschool een tweetal lokalen ingericht. Ook is er 
inmiddels een leerkracht aangesteld die in het Oekraïens les kan 
geven, juf Nataliya.  
Zolang de Hildegaert nog de enige school is binnen ons bestuur die 
Oekraïense leerlingen opvangt, zal de juf hier op de Hildegaert 
lesgeven. Als de groep kinderen groter wordt en er ook kinderen op 
de overige scholen worden opgevangen, zullen alle Oekraïense 
kinderen op maandag, dinsdag en vrijdag naar de Goede 
Herderschool gaan.  
Wij blijven de mogelijkheid bieden om nieuwe Oekraïense kinderen 
op te vangen, zolang daarvoor nog ruimte is op de Hildegaert. 
 

 

Tutorleren  

Nu de groepen weer gemengd mogen worden, zijn we afgelopen 
woensdag snel begonnen met het tutorleren.  
Kinderen uit groep 8 doen daarbij kleine taal- en leesopdrachten 
met kleuters uit groep 2. Ze oefenen letters, maken kleine 
taalopdrachtjes en lezen voor. En...... worden natuurlijk de beste 
maatjes! 
  

Thema-avond  

De afgelopen weken stonden in het teken van Lentekriebels. De 
leerlingen (van kleuters tot vroege pubers) hebben de afgelopen 
weken gesproken over het eigen lichaam, verliefdheid, en 
vriendschap, maar ook over grenzen stellen en onzekerheid. 
We hebben in het kader hiervan een avond voor ouders 
georganiseerd met een spreekster over dit onderwerp. 
Zij gaf handvatten aan de ouders om hen bij het gesprek met hun 
kinderen over deze thema’s te ondersteunen. 
Het was een leerzame (en gezellige) avond, waarin veel vragen 
konden worden beantwoord.  
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Bestuursbezoek  

In het kader van haar verantwoordelijkheid als bestuurder heeft ons 
College van Bestuur, Annelies van Dijk, de Hildegaertschool bezocht. 
Ze doorliep daarbij een programma, zoals ook de inspectie hanteert. 
Hiermee brengt zij in kaart waar de krachten en verbeterpunten van 
de Hildegaert liggen. Deze zijn nodig in de contacten met de 
onderwijsinspectie. 
Gelukkig kan zij (bijgestaan door onze medewerker Kwaliteit), na het 
horen van de kinderen, ouders, leerkrachten en directie, het oordeel 
van de inspectie van vorige jaar beamen. 
Een concreet verslag volgt. 
 

 

Juffendag  

Het lijkt toeval, maar alle kleuterjuffen waren afgelopen vrijdag 
jarig! 
Dat stond garant voor een groot feest, waarbij, behalve alle 
kleuterjuffen zelf, ook Jip en Janneke en zelfs het hondje Takkie 
langskwamen. 
Er was een modeshow, een polonaise en er zijn eierkoeken versierd. 
Eenmaal buiten werden de kinderen getrakteerd op een ijsje in de 
zon. 
Zo'n leuke dag zouden de kinderen het liefst elke dag hebben...! 
  

Informatieochtend  

Op 7 april is de eerste informatieochtend voor ouders die 
geïnteresseerd zijn in de Hildegaertschool.  
Ouders, leerlingen en leerkrachten tonen dan trots hun school en 
staan open voor vragen van ouders. 
Inschrijven kan via de website. 
 

 

Creamiddag  

De creamiddag, waarbij we nu weer de groepen kunnen mixen, is op 
12 april. Kinderen kunnen dan intekenen op een creatieve activiteit, 
die hen leuk lijkt. Dat kan b.v. tekenen, knutselen, solderen, 
gedichten maken of toneelspelen zijn. 
De AC zorgt, zoals altijd, voor een kleine versnapering. 
 

 

Pasen  

Op 14 april staan we stil bij Pasen. We beginnen deze dag in alle 
groepen met een Paasontbijt. We informeren u hierover nog apart. 
In de kleutergroepen zal de aandacht voor Pasen vooral op 
feestelijke wijze gevierd worden. (De paasmandjes en eitjes zullen 
daarbij niet ontbreken).   
De groepen 3 en 4 zullen met elkaar een paasviering houden. 
De groepen 5 t/m 8 zullen in de kerk, onder leiding van de dominee, 
stilstaan bij het lijdensverhaal van Jezus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.hildegaert.nl/nieuwe-ouders/informatieochtend/
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1 april  

Vandaag was er in groepen veel verwarring.... 
Er lag veel sneeuw op het schoolplein, maar dat was geen grap. 
Maar hoe zat het met de nieuwe regel in de bovenbouw, dat 
behalve het toiletpapier, nu ook de toiletdeur meegenomen moest 
worden, als je naar het toilet moest? 
En wat voor mysterieus virus heeft de computers getroffen, dat ze 
allemaal verzegeld waren? En gaat het echt beter worden met de 
zieken, als we elke ochtend (met mondkapjes op) 
 de tafels en stoelen boenen? En is juf Anne echt op staande voet 
ontslagen? 
Dat bleken gelukkig allemaal grappen te zijn! 
  

Koningsspelen  

Op 22 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen mogen dan feestelijk 
in het oranje gekleed, naar school komen.  De kleuters doen 
spelletjes in en rond de school. De midden- en bovenbouw gaan 
daarvoor naar de Hockeyclub Rotterdam. Daar zal ook een 
sponsorloop gehouden worden. De opbrengst zal ten goede komen 
aan Oekraïense gezinnen 
U wordt nog apart geïnformeerd over de verdere organisatie.  
  

 

KOELKASTLIJSTJE 
7 april 
12 april 
12 april 
15 t/m 18 april 
22 april 
23 april t/m 8 mei 
13 mei 

Informatie-ochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Creamiddag 
MR-vergadering 
Paasvakantie 
Koningsspelen 
Meivakantie 
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