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Opening Kinderboekenweek  

We staan in een bos, met heel mooie bomen. Het is GiGaGroen in 
het bos en niets verstoort de stilte… 
Maar dan horen we tumult. Ellen en Elke hebben hun schermtijd 
opgemaakt en moeten van hun ouders het bos in. Daar gedragen 
zij zich jammer genoeg niet zo goed.  
Maar Zee en Braa komen hen al snel, voor het oog van alle 
geschrokken kinderen en peuters van de Hildegaert, ter 
verantwoording roepen.  
Daarna eindigt het gelukkig allemaal in een mooi dansfeest, 
waarbij iedereen op de banken staat te swingen! 
  

Kinderboeken  

In het kader van de komende Kinderboekenweek mogen onze 
kinderen weer nieuwe boeken uitzoeken voor de 
klassenbibliotheken. Dat is altijd weer een heel feest en een 
moeilijke keuze… 
Wij begrepen van enkele ouders dat er ook thuis een arsenaal aan 
uitgelezen, mooie, moderne kinderboeken is, waar veel ouders 
een goede bestemming voor zoeken. 
Wij nemen deze boeken graag van u in ontvangst! 
 

 

Finale voorleeswedstrijd  

Als sluitstuk van de Kinderboekenweek is er de finale van de 
voorleeswedstrijd. De voorrondes zijn in de groepen gehouden. 
Elke groep heeft zijn beste voorlezer naar deze grande finale 
afgevaardigd. 
We zijn benieuwd welke twee kinderen dit jaar de titel in de 
wacht slepen! 
 

 

Dag van de leerkracht  

Wat is het fijn voor ons als leerkrachten, als het bestuur en de 
ouders van onze kinderen op de Dag van de Leerkracht hun 
waardering uiten met een presentje! Op zijn Rotterdams: we zijn 
trots als een aap met zeven staarten! 
Dank jullie wel! 
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Creamiddag  

De creamiddag van 11 oktober staat in het teken van de 
Kinderboekenweek: GiGaGroen. 
De kinderen kunnen verdeeld over de hele school in verschillende 
groepen creatief bezig zijn met het thema van de 
Kinderboekenweek. 
De AC zorgt voor wat lekkers! 
  

Van de leerlingenraad: voorstelrondje  

De leerlingenraad bestaat uit Quint, Koen, Mees, Constanza, 
Annemijn, Elize, Willem en Felix. 
Wij zijn gekozen door de kinderen van onze klas. Zij zijn overtuigd 
dat wij het kunnen en we zijn er best trots op. 
Wij mogen meebeslissen over sommige schoolzaken, zoals 
afspraken TSO over beter toezicht, nieuwe fietsrekken voor 
mountainbikes, voetbalregels en goede doelen. 
Constanza en Koen. 
 

 

Opdelen van groepen  

Zoals we reeds eerder meldden via Klasbord, gaan binnenkort drie 

collega’s met verlof. Daarvoor werven we nieuwe collega’s. 

Daarnaast zijn drie collega’s met langdurig ziekteverlof. Ook 

speelt soms het vervangen van kortstondig zieke collega's. Dit 

laatste vraagt om creatieve oplossingen en een kritische blik. Dit 

vervangen legt druk op de organisatie. Het inzetten van de 

leerkrachten die extra ondersteuning aan leerlingen geven, leidt 

in de praktijk tot veel uitval van deze extra ondersteuning 

(Octopus). Het vervangen door directie en IB’ers leidt in die 

functies tot meer werkdruk.  

In gesprek met de MR hebben ouders en leerkrachten besloten 

om vaker te kiezen voor het opdelen van groepen. Hiermee wordt 

de ‘pijn’ meer geleidelijk verdeeld. 

  
Juf Irene  

Juf Irene is sinds het begin van het schooljaar bij ons werkzaam. 
Zij doet extra ondersteuning bij individuele leerlingen op de gang, 
co-teaching in de groepen en zij komt de komende weken meer in 
de groepen om de leerkrachten bij te staan. Zij zal dan ook 
meerdere lessen gaan geven aan een hele groep. 
  

Vrijwilligers?  

Toen in de MR het vraagstuk ten aanzien van de vervanging van 
afwezige leerkrachten aan de orde kwam, rees de vraag op of we 
wellicht gebruik kunnen maken van ouders, die vrijwillig een 
handje kunnen helpen.  
Dat leidt tot de oproep aan betrokkenen bij de school: 
 
Ben je (of ken je) iemand met een onderwijsbevoegdheid, die op 
de school zou willen invallen in tijden van vervangingsnood?  
Meld je! 
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Broertjes en zusjes  

Nu we de opzet van de leerlingadministratie tegen het licht 
houden en opnieuw inrichten, vragen we ons af of we alle 
broertjes en zusjes van zittende leerlingen wel in beeld hebben. 
Wilt u deze kinderen, als zij naar de Hildegaert komen, onder onze 
aandacht brengen? 
Dat kan via een mailtje aan nieuweleerlingen@hildegaert.nl 
 

 

Herfstvakantie  

Op vrijdag 21 oktober begint de herfstvakantie al. De kinderen zijn 
dan vrij, de leerkrachten hebben een studiedag. 
 

 

Herfstfeest  

De kleutergroepen vieren op dinsdag 1 november met elkaar het 
herfstfeest. De kinderen mogen dan in het rood gekleed naar 
school komen, zodat ze niet opvallen tussen alle kabouters die op 
deze dag in en rond de school te vinden zijn. De kleuters zullen 
druk bezig zijn met herfstactiviteiten en worden getrakteerd op 
een heerlijke lunch! 
 

 

Inspiratieavond  

Via Klasbord hebben we jullie  al wat uitgebreider op de hoogte 
gebracht, maar op deze plaats nog een korte reminder: 
“Leerlingen van 9 tot 12 jaar die motorisch en conditioneel 
minder goed ontwikkeld zijn, blijven gemiddeld ook achter in de 
leervakken. Slimheid zit hem niet in de kennis die je erin stopt, 
maar in de cognitieve vaardigheden die het kind ontwikkelt," 
aldus wetenschapsjournalist Mark Mieras 
 
Op dinsdag 8 november 2022, na inloop met koffie en thee vanaf 
19.30 uur, start zijn lezing om 20.00 uur. 
De lezing is in de aula van het Melanchthon Schiebroek, Van 
Bijnkershoekweg 97, Rotterdam. 
 
Inschrijven kan nog, via deze link. 
  

Van Indigo: Webinar Leer- en Veerkracht  

De jaren met jonge kinderen zijn vaak pitig.  
Er komt veel op ouders af, kinderen vragen de nodige aandacht 
en zorg. Bij de cursus ‘Pittige jaren’ komen ouders, met kinderen 
tussen 3 en 8 jaar, veertien keer samen op diverse locaties in 
Rotterdam of online. De cursus is kosteloos. 
 
Doelen zijn om het zelfvertrouwen van ouders te vergroten, de 
band tussen ouder en kind te versterken en ouders steun laten 
ervaren van elkaar. Ouders leren complimenten geven, prijzen en 
belonen, grenzen stellen, omgaan met gewenst gedrag, lastig 
gedrag negeren, storend gedrag verminderen, boze buien 
aanpakken en positieve aandacht geven aan het kind. 
 
Voor meer informatie over de data of aanmelding, kunt u terecht 
bij Indigo Preventie: preventie@indigorijnmond.nl. 
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Van de Fonteinkerk: Kliederkerk  

Samen ontdekken, vieren en eten, dat is kliederkerk!   
 
Je gaat creatief aan de slag met het verhaal van Jona. 
Kliederkerk is samen met kinderen én volwassenen het christelijk 
geloof en de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een 
creatieve vorm van kerk-zijn. Kliederkerk geeft aandacht aan 
jonge gezinnen en verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met 
bijbel en geloof. Het is volop kerk, maar dan anders. Het helpt 
mensen van alle leeftijden om geloof in het gewone bestaan een 
plek te geven. 
 
De kliederkerk start op zondag 9 oktober  
Van 16.00 uur tot ongeveer 18.30 uur, in de Fonteinkerk. 
https://www.fonteinkerk.nl/nieuws/1552-kliederkerk-op-9-
oktober 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
11 okt. 
21 okt. 
21 okt- 30 okt. 
1 nov. 
4 nov. 
8 nov. 
15 en 16 nov. 
17 nov. 
22 nov. 
24 nov. 
30 nov. 
2 dec. 

Creamiddag 
Studiedag 
Herfstvakantie 
Herfstfeest kleuters 
Nieuwsbrief 4 
Inspiratieavond Mark Mieras: Leren is beleven! 
Voortgangsgesprekken groep 8 
Informatieochtend geïnteresseerde ouders 
MR-vergadering 
Pietenavond 
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7- en 8-ouders 
Nieuwsbrief 5 
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