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Sinterklaasfeest  

Maandag verwachten wij Sinterklaas op de Hildegaert. In het 
verleden bleek hij vaak problemen te hebben met het vervoer 
naar onze school. We hopen dat alles deze keer goed gaat en dat 
hij op tijd bij ons kan zijn!  
De kinderen verheugen zich in elk geval enorm op zijn bezoek. 
Wat zullen Sint en Piet genieten van alles wat de kinderen voor 
hem hebben voorbereid: liedjes, toneelstukjes, tekeningen en 
noem maar op! 
  

Pietenavond  

Dat was vrijdagochtend 25 november wel even schrikken! De 
Rommelpiet bleek langs geweest te zijn. We denken dat hij 
enorm genoten heeft, want er lag heel wat speelgoed op de 
vloeren in de lokalen. En hij had zijn naam eer aangedaan: Wat 
een rommeltje liet hij overal achter. Maar de kinderen hadden 
alles in een mum van tijd weer netjes gemaakt. En..... waren 
helemaal blij met het lekkers dat de Rommelpiet voor hen had 
achtergelaten.  
  

Toys ‘n Wrap  

Voor veel Rotterdamse kinderen is pakjesavond geen 
vanzelfsprekend gebeuren, omdat hun thuissituatie financieel 
minder riant is.  
Gelukkig kunnen ook zij nu van ‘een heerlijk avondje’ genieten. 
Via stichting Toys ’n Wrap zijn in de inzamelweek heel veel 
nieuwe, onbespeelde en ingepakte cadeautjes opgehaald. 
Waarvoor onze dank! Wat jammer dat we maandag die blije 
gezichten niet kunnen zien… 
 

 

Hoor wie klopt daar kinderen?  

Gisteravond kregen veel (hulp)ouders, die zich regelmatig 
inzetten voor onze Hildegaert kinderen, de schrik van hun leven! 
Er werd thuis dringend en aanhoudend aangebeld. Bij het 
opendoen van de deur bleek een Hildegaert-AC-Piet een 
lekkernij met een gedicht te hebben achtergelaten.  
Wat een verassing! 
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Inspiratieavond  

De avond met Mark Mieras over de werking van de hersenen in 
relatie tot bewegen en plezier in leren, heeft de bezoekers 
nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd. 
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. 
Het was een mooie uiteenzetting, die ouders en leerkrachten 
kan helpen bij de opvoeding van onze kinderen. 
 

 
Sportavond   

De collega’s van de vier scholen van de stichting PCOHS hebben 
14 november ’s avonds een sportief treffen gehad. Vier 
volleybalteams van Kindcentrum de Heijberg, de Emmaschool, 
de Goede Herder en de Hildegaert  streden voor de beker. 
Helaas bleken de talenten van de Hildegaert niet op het 
sportieve vlak te liggen.  
We werden vierde, maar wel met veel plezier! 
  

Optimaal Klasbord gebruiken  

Op de Hildegaert maken we gebruik van de app en de website 
van Klasbord Ouderapp.  
-Via de tijdlijn binnen het programma krijgt u allerlei informatie 
van school. Denk hierbij aan de maandelijkse nieuwsbrieven, 
maar ook aan mededelingen van de leerkrachten betreffende de 
klas van uw kind. 
-Via berichten kunt u mailen met de leerkrachten. 
-De kalender kunt u koppelen met uw eigen digitale agenda.  
-In de week voor de oudergesprekken kunt u via Klasbord 
intekenen voor een gesprek met de leerkracht. 
 
Ook absenties kunnen via Klasbord worden gemeld. De 
leerkracht krijgt direct na melding een bericht en weet waarom 
uw kind afwezig is.  
 
Dagelijks de app checken om te kijken of er iets nieuws op staat 
is niet nodig. Via het programmadeel Beheer kunt u ervoor 
kiezen u aan te melden voor push- en e-mailnotificaties. 
Hierdoor blijft u altijd op de hoogte.  
In dat deel is ook de mogelijkheid om aan te geven of we foto's 
van uw kind mogen gebruiken in onze communicatie. Wilt u die 
instellingen checken? 
 

 

Het heerlijk avondje…   

Maandagmiddag, na de Sinterklaasviering op school, zijn de 
kinderen vrij. Veel kinderen vieren 's avonds ook nog 
pakjesavond. We kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige 
kinderen wat veel is.  
Mocht het nodig zijn, kunnen de kinderen daarom dinsdag een 
uurtje later naar school. 
 

 

Creamiddag  

Na alle Sinterklaasdrukte hebben we (voor het kerstgebeuren) 
nog een leuke middag in het verschiet. Op 15 december is er de 
tweede creamiddag. Kinderen worden (groep doorbroken) op 
eigen voorkeur, ingedeeld bij verschillende creatieve activiteiten 
door de hele school. 
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Kerstvieringen  

Wat is het een fijn vooruitzicht om de Kerst weer met elkaar, in 
de kerk, te kunnen vieren! Op 20 en 21 december doen we dat 
weer samen! 
Op de dinsdag 20 december vieren we het kerstfeest met de 
ouders en kinderen met achternaam beginnend met A t/m L en 
woensdag 21 dec. met de ouders en kinderen met de 
achternaam beginnend met M t/m Z. De avonden zijn in de 
Goede Herder kerk en beginnen om 19:00u. We verwachten om 
20:00u. de viering te sluiten. 
 

 

Kerstontbijt   

Op donderdag 22 december ontbijten alle kinderen op school. U 
wordt hierover nog door de groepsleerkracht geïnformeerd. 
 

 

Kerstvakantie  

Vrijdag 23 december zijn de kinderen vrij. De kerstvakantie duurt 
voor de kinderen tot en met 9 januari. Dinsdag 10 januari 
verwachten we hen dus weer terug op school. 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
5 dec. Lesvrije middag vanaf 12:00u. 
8 dec. Inloop groep 1 en 2 
13 dec. Inloop groep 3 t/m 8 
14 dec. Inloop groep 1 en 2 
15 dec. Creamiddag 2 
20 dec. Inloop groep 1 en 2 
20 dec. Kerstviering ouders A t/m L 
21 dec. Kerstviering ouders M t/m Z 
22 dec. Kerstontbijt 
23 dec t/m 9 jan. Kerstvakantie 
13 jan. Nieuwsbrief 6 
30 jan.  Lesvrije dag 
31 jan. Verkeersweek II dag 1 
1 feb.  Verkeersweek II dag 3 
2 feb. Informatieochtend geïnteresseerde ouders 
3 feb. Nieuwsbrief 7 

 


