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Van de leerlingenraad  

De leerling raad is dit schooljaar later van start gegaan door alle 
Corona perikelen. Er is afgesproken om ook volgend jaar verder 
te gaan met dezelfde kinderen. Uiteraard zonder Wietske uit 
groep 8.1 en Khavi uit 8.2. Zij gaan immers naar het Voortgezet 
onderwijs. Wij willen hen bedanken.  
Hier zijn wij mee bezig geweest:  
We hebben een pannakooi rooster gemaakt en opgehangen, 
fietsenrekken voor mountainbikes uitgezocht (nog niet besteld), 
met de leiding van de pleinwacht gesproken en nieuwe afspraken 
gemaakt. Besloten werd om de sponsorloop voor Oekraïne te 
houden. 
We vonden het leuk om samen mee te denken om de school iets 
te verbeteren. We hopen volgend jaar nog meer te kunnen doen. 
Namens de leerlingenraad, Khavi, Quint en Mees. 
 

 

Inloop  

Voor de groepen 3 t/m 8 was er 14 juni weer een inloop. Ouders 
worden bij een inloop uitgenodigd om even een kijkje in de groep 
van hun kind(eren) te nemen. Het is een mooie manier om 
samen met je kind werkjes te bekijken en een indruk te krijgen 
van de gang van zaken in de groep. Wat heerlijk om weer zoveel 
ouders tegelijk in de school te zien!  
   

Creamiddag  

Er zijn veel manieren om creatief bezig te zijn: Je kan dat doen 
door bewegen in de gymzaal, toneel te spelen in de aula, te 
werken met wol, te leren tekenen met perspectief, graveren in 
glas… 
Te veel om op te noemen in elk geval. Bij juf Tineke werden 
schilderdoeken gevuld met strand- en zeegezichten en de 
resultaten werden trots getoond! 
Tijdens de creamiddag kwamen al deze activiteiten aan bod en er 
werd volop genoten.  
De middag werd afgesloten met een lekker glaasje drinken en 
een koekje. Wat zorgt de AC altijd goed voor ons!  
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Eindfeest  

Woensdag konden de voorverkoopkaartjes voor het eindfeest 
van de Hildegaert worden opgehaald. DE AC had een tent 
opgesteld, waar de bestelde kaartjes konden worden opgehaald. 
De leerlingen kregen een presentje, dat vrijdag met het warme 
weer goed van pas komt! 
Mocht u nog geen kaartjes hebben besteld, kunt U op de dag zelf 
ook nog kaartjes kopen bij de Hockeyclub Rotterdam. 
We hopen u allemaal te treffen op het feest! 
  

Uitwisseling  

Afgelopen dinsdag mochten de oudste kleuters symbolisch de 
overgang maken van de kleuterklas naar groep 3.  
De juffen van de kleuters hielpen hen de glijbaan op en de 
kinderen gleden zo ook letterlijk naar hun nieuwe leerkracht. Alle 
kleuters deden hen uitgeleide en het werd zo een echt feestje! 
Meester Wilco en juf Jennifer stonden onderaan de glijbaan hun 
nieuwe leerlingen op te wachten om hen welkom te heten in de 
nieuwe groep.  
We weten zeker dat alle kinderen in het nieuwe schooljaar snel 
hun plekje gevonden zullen hebben! 
  

Tutorleren  

Het is op de Hildegaert een mooi gebruik dat de leerlingen van 
groep 7 en 8 regelmatig tutorleren met de oudste kleuters. Het 
laatste samenzijn is altijd een feestje.  
Ter afsluiting van het jaar werden er spelletjes met elkaar 
gespeeld. 
Aan het eind hadden de tutoren ook iets lekkers voor de kleuters: 
Er werd heerlijk van de snoepkettinkjes gesmuld.  
  

Afscheid groep 8  

Volgende week maandag en dinsdag voeren de kinderen van 
groep 8 hun eindmusical op, waaraan ze al weken hebben 
gewerkt.  
De teksten kennen ze van buiten en de dansjes zijn ingestudeerd. 
Het podium (met geweldige hulp van ouders) is perfect en de 
posters om de musical aan te kondigen hangen door de school. 
Kortom: Ze zijn er klaar voor! We zijn benieuwd! 
  

Afscheid juf Monique  

Dinsdag is juf Monique, tijdens haar muziekles in groep 3, met 
een smoesje naar de bovenbouwgang gelokt. 
Daar zaten alle kinderen klaar om afscheid van haar te nemen. Ze 
werd verwelkomd met haar grootste YouTube hit ‘De 
brandweerman’ (240 miljoen keer bekeken)  
Vierentwintig jaar lang heeft juf Monique liedjes geschreven en 
deze enthousiast aan honderden kinderen aangeleerd! Ze wil nu 
wat meer tijd om nog meer muziek te kunnen schrijven. Er 
werden bij dit afscheid mooie, lieve herinneringen door de 
kinderen opgehaald en er werden veel liedjes uit volle borst 
meegezongen. 
Tot slot zongen alle kinderen een speciaal geschreven 
afscheidslied, gebaseerd op het lied van groep 8. 
We danken de juf voor 24 jaar inspiratie, plezier en muziek! 
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Laatste vrijdag vrij  

Volgende week is de laatste schoolweek. Voor groep 8 is 
woensdag de laatste schooldag, voor alle andere kinderen is dat 
donderdag.  
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie! 
 

 
 
 
 

 

KOELKASTLIJSTJE 
4 juli 
5 juli 
5 juli 
6 juli 
8 juli 

Afscheid groep 8.1 
Inloop kleuters 
Afscheid groep 8.2 
Laatste schooldag groep 8 
Start zomervakantie 

 


