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Nieuwe IB’er Onderbouw  

Deze week is juf Elisa Gildevoet bij ons gestart als nieuwe IB’er. Zij 
zal zich richten op de kleuters. Samen met juf Desiree Op de Beek  
zijn we nu weer voltallig en hebben geen vacatures meer. 
Onze tijdelijke IB’er, juf Carlien Bakker, blijft om de nieuwe collega’s 
in te werken en de directie te ondersteunen met enkele 
verandertrajecten. 
Elisa Gildevoet is opgeleid als leerkracht en orthopedagoog en zal 
op de Hildegaert de opleiding voor IB gaan volgen. Daarnaast doet 
zij nu de opleiding als specialist op het vlak van meerbegaafde 
leerlingen. We wensen haar een fijne tijd toe op de Hildegaert. 
  

Pasen  

Het was erg fijn om Pasen weer zonder restricties te mogen vieren. 
We hebben allemaal ontbeten op school en hebben in groep 3 en 4 
een Paasviering gehouden in de aula. 
De groepen 5 t/m 8 gingen naar de kerk, waar dominee Laurens de 
Jong een mooie dienst leidde, met bijdragen van de kinderen uit 
elke groep. 
  

Koningsspelen  

In school hebben de in oranje geklede  kleuters, met hulp van heel 
veel ouders een ouderwets ( met een sjoelbak) spelletjescircuit 
gedaan. 
Daar hoorde natuurlijk een ijsje bij en aan het eind van de dag een 
diploma. 
De ander groepen hebben als vanouds een ochtend gehad met 
spelletjes op de HCR. Ook was er  een sponsorloop voor Oekraïne. 
De opbrengsten hiervan komen nog steeds binnen. 
Het was een warme, gezellige en sportieve dag! 
  

Informatieochtend  

Op 7 april was er weer een echte ’live’ informatieochtend. Ouders 
van de MR, kinderen van de leerlingeraad, leerkrachten en directie 
hielden een praatje over de school.  
Op 2 juni is de volgende informatieochtend. Kent u 
belangstellenden voor de school, verwijs ze graag door naar de 
website om zich digitaal op te geven voor de volgende 
informatieochtend. 
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Inloop  

Op 8 april startten we met de nieuwe vorm van inloop in de 
groepen 3 t/m 8. Tijdens de inloop nieuwe stijl worden de ouders 
wat meer betrokken bij de start van de lesdag. 
Een dag later waren de kleuters aan de beurt. Zij hebben elke week 
een inloopdag. Deze inloop is op wisselende dagen, zodat zoveel 
mogelijk ouders de gelegenheid hebben om een ‘kijkje’ te nemen in 
de klas. 
 

 

Dodenherdenking  

Tijdens de dodenherdenking op de Irene brug hebben Dilara en 
Tibbe namens de Hildegaertschool een krans gelegd bij het 
monument. 
Het was weer een indrukwekkende bijeenkomst, die druk bezocht 
werd door wijkbewoners. 
  

Schoolfotograaf  

Op 23 en 30 mei komt de schoolfotograaf naar school. Op 23 mei 
zullen zij de individuele foto’s maken en de klassenfoto’s. 
Op 30 mei zijn de foto’s met broertjes en zusjes aan de beurt, te 
beginnen met broertjes en zusjes die niet op school zitten. 
 

 

Schoolreizen  

Op 24 mei gaan de kleuters op schoolreis naar het Plaswijckpark. Zij 
beginnen die dag gewoon in de klas, op de normale schooltijd. 
Op 31 mei gaan de andere groepen naar de Efteling. Ook zij 
beginnen gewoon op de normale schooltijd, maar zijn wel later 
terug. 
Een brief met specifieke tijden en informatie volgt. 
 

 

Avondvierdaagse  

Op 30 mei begint ook de avondvierdaagse. Helaas kon er door 
drukte in de planning van de Efteling en de busmaatschappijen er 
geen andere datum voor de schoolreis gekozen worden. Nu is de 
schoolreis dus in de week van de avondvierdaagse. Gelukkig mag er 
voor het verkrijgen van een medaille een loopdag overgeslagen 
worden.  
Over de avondvierdaagse ontvangt u nog apart bericht. 
  

Peuterknutselatelier  

Op 17 mei is er voor het eerst gelegenheid voor peuters om te 
komen knutselen op de Hildegaert. De peuters hebben de 
uitnodiging hiervoor al ontvangen. 
We heten de peuters en daarmee wellicht de nieuwe leerlingen 
voor groep 1, van harte welkom. 
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KOELKASTLIJSTJE 
17 mei 
19 mei 
23 mei 
24 mei 
24 mei 
25 t/m 27 mei 
30 mei – 2 juni 
31 mei 
31 mei 
2 juni 
3 juni 
6 t/m 7 juni 
7 juni 
8 t/m 10 juni 
9 juni 
14 juni 
14 juni 
15 juni 
20 juni 
21 juni 
23 juni 
24 juni 
27 juni 
29 en 30 juni 
1 juli 
4 juli 
5 juli 
5 juli 
6 juli 
8 juli 

Peuterknutselatelier 
Inloop kleuters 
Schoolfoto’s individueel en klassen 
Schoolreis kleuters 
Peuterknutselatelier 
Hemelvaartvakantie 
Avondvierdaagse 
Schoolreis groep 3 t/m 8 
Peuterknutselatelier 
Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Inloop kleuters 
Pinkstervakantie 
Peuterknutselatelier 
Uitstapje groep 8 
Creamiddag 
Inloop groep 3 t/m 8 
Peuterknutselatelier 
Inloop kleuters 
Gesprekken met kleuterouders die naar groep 3 gaan 
Peuterknutselatelier 
Afscheid van kleuters die naar groep 3 gaan (andere kleuters zijn vrij)  
Inloop kleuters 
Inloop kleuters 
Spreekavonden groep 3 t/m 7 
Nieuwsbrief 
Afscheid groep 8.1 
Inloop kleuters 
Afscheid groep 8.2 
Laatste schooldag groep 8 
Start zomervakantie 

 
 


