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Van de leerlingenraad: Mountainbikes  

Een aantal kinderen van de leerlingenraad heeft onlangs bij de 
directie aangegeven dat er een probleem is met de 
mountainbikes van kinderen. Deze fietsen nemen volgens de 
leerlingeraad veel plek in en vallen vaak om, wat schade voor 
andere fietsen met zich meebrengt. 
De leerlingenraad gaat uitzoeken of er rekken te koop zijn voor 
mountainbikes en zal dan weer in overleg met de directie gaan 
over mogelijkheden tot aanschaf. 
In de tussentijd vraagt de leerlingenraad om bezitters van dit type 
fietsen zorgvuldig hun fietsen te plaatsen. 
Fijn dat er zo goed wordt meegedacht! 
 

 

Van een ouder: Bakfietsen  

Voor ouders, die een bakfiets rijden en deze bij het brengen van 
de kinderen even stallen: voor dit doel hebben we rechts van de 
school een parkeerplaats gecreëerd.  
Wilt u, om overlast voor de buurt en onze eigen ouders te 
voorkomen, de bakfietsen hier neerzetten? 
  

Studiedagen  

Vorige week hebben we tijdens de studiedag ons werken via de 
leerKRACHT-methodiek onder de loep genomen en ook de 
werkwijze voor het nieuwe jaar vastgesteld.  
Gisteren hebben we de nieuwe veranderonderwerpen voor het 
komende jaar vastgesteld en volgende week dinsdag, op de 
lesvrije dag, gaan we verder met de invoering van Faqta, de 
methode voor wereldoriëntatie. We hopen op mooi weer, zodat 
de kinderen extra van deze vrije dag kunnen genieten.  
 

 

Sponsorloop voor Oekraïne  

Tijdens de Koningsspelen hebben we een sponsorloop gehouden 
voor hulp aan Oekraïne. Wat een groot succes was dit! Het 
gebeuren heeft een enorm bedrag opgeleverd, namelijk ruim € 
12.500, dat we gestort hebben op giro 555. 
Namens iedereen die baat heeft bij deze hulp: dank voor dit 
geweldige resultaat!  
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Muziekvieringen  

Juf Monique heeft ook dit schooljaar in de groepen weer mooie 
liedjes ingestudeerd tijdens de extra muzieklessen. Afgelopen 
weken hebben diverse groepen een muziekuitvoering kunnen 
houden voor hun ouders. Er werd prachtig gezongen en het 
plezier spatte ervan af!  
Juf Monique heeft helaas te kennen gegeven volgend jaar niet 
meer bij ons te kunnen werken vanwege haar drukke 
werkzaamheden, dus we gaan op zoek naar een goed alternatief 
voor het nieuwe schooljaar. 
 

 

Juf Roos en juf Chantal  

Ook juf Roos en juf Chantal hebben aangegeven volgend jaar niet 
terug te keren op de Hildegaert. 
Juf Roos gaat even stoppen met haar betaald werk om andere 
dingen te kunnen doen en juf Chantal heeft een nieuwe, 
uitdagende baan gevonden, waarop zij zich gaat storten. 
Hoe het plaatje er voor leerkrachten, ondersteuning en directie er 
volgend jaar uit ziet, laten we in de laatste nieuwsbrief van het 
jaar weten, als alle plekken zijn ingevuld. 
 

 

Afscheidsmusical groep 8  

De voorbereidingen voor de afscheidsmusicals van groep 8 zijn in 
volle gang. Overal klinken de liedjes door de school en zien we 
kinderen teksten oefenen. 
Een aantal ouders is druk bezig met een fraai, Rotterdams decor, 
dat de blikvanger van de avond moet worden. 
We zijn benieuwd! 
  

Van de AC: EindejaarsBBQ  

Op vrijdag 1 juli 2022 van 16.00 tot 20.00 vindt de spetterende 
EindejaarsBBQ van de Hildegaert plaats op Hockey Club 
Rotterdam (HCR). 
Dit feest, georganiseerd door de Activiteiten Commissie, is voor 
leerlingen, ouders, gezinnen en medewerkers van de Hildegaert. 
Met dit feest sluiten we een uitdagend, mooi en intensief 
schooljaar samen feestelijk af! Voor de kinderen zijn er veel 
activiteiten georganiseerd, zoals hockey-, golf-, voetbal- en 
boksclinics. Maar ook kunnen de liefhebbers hoelahoepen of 
deelnemen aan TikTokdansjes en/ of andere verrassingen.  
Ouders én kinderen kunnen genieten van spetterende muzikale 
optredens en een heerlijke BBQ!  
Zorg dat je erbij bent en bestel snel kaartje! 
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KOELKASTLIJSTJE 
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 
23 juni 
24 juni 
27 juni 
29 en 30 juni 
1 juli 
4 juli 
5 juli 
5 juli 
6 juli 
8 juli 

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)  
Rapporten groep 3 t/m 7 mee 
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 

 
 


