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Een verse start  

Afgelopen maandag hebben de vier scholen van de stichting 
PCOHS het nieuwe jaar ingeluid met een gezamenlijke studiedag. 
Het thema was ‘Vooruitkijken’. De aftrap 's ochtends, vond plaats 
op de eigen locaties. De Hildegaert startte met een bijeenkomst 
over de samenwerking van de school met de dames van Weer 
Samen Naar School (WSNS),. Zij ondersteunen ons bij het 
begeleiden van leerlingen die net iets meer nodig hebben op het 
gebied van tijd en expertise.  
Na de lunch, met een traditioneel broodje kroket, vond de 
studiedag een vervolg in de Fonteinkerk. 
We sloten af met een nieuwjaarsreceptie. 
 

 

Studiedag  

Het tweede deel van de studiedag stond ook in het teken van 
vooruit denken: wat betekenen de hedendaagse technologische 
ontwikkelingen voor ons onderwijs. Mw. Deborah Nas van de TU 
Delft hield hierover een verhandeling. Deze gaf ons nieuwe 
inzichten in onze mogelijkheden, maar misschien meer nog in de 
mogelijkheden tot het overwinnen van onze beperkingen. 
In elk geval stof tot nadenken. 
 

 

Kerstcollecte: € 2065,71  

Stichting Pallieter zet zich in voor meer kwaliteit van leven 
(levensvreugde) voor zieke en gehandicapte kinderen. Wij 
steunen met de opbrengst van de kerstcollecte deze kinderen én 
hun gezin met extra's zoals een onvergetelijke vakantieweek in 
Villa Pardoes (bij de Efteling) of een Verwendag in het Isala 
theater. Daarnaast sponsoren wij ook projecten van 
(zorg)organisaties. Denk aan b.v. het aanleggen van een speeltuin 
die ook geschikt is voor gehandicapte kinderen of een 
kindvriendelijke inrichting met ontwikkelingsgerichte materialen.   
  

Te laat-komers  

Elke ochtend gaat om 8:20u de deur open, zodat de kinderen om 
half negen in hun klas kunnen zijn. 
Helaas lukt het niet alle ouders om op tijd te zijn. Hoewel we 
begrip hebben voor de ochtendhectiek in een gezin, willen we 
deze ouders toch wijzen op de verstorende werking die kinderen 
die te laat komen hebben in de groep waarin zij zitten. 
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Lesvrije dag  

Op maandag 30 januari hebben de kinderen lesvrij. De 
leerkrachten gaan ‘s ochtends aan de slag met het bespreken van 
de opbrengsten van de gehele school, hun groep en parallelgroep 
en individuele leerlingen. Dit analyseren doen we met elkaar per 
bouw, samen met de IB-ers. 
 ’s Middags krijgen de midden- en bovenbouw  training voor het 
werken met Faqta en gaat de onderbouw aan de slag met de 
groepsoverzichten. 
 

 

Verkeersweek II  

De tweede verkeersweek valt op 31 januari en 1 februari. Deze is 
bedoeld om alle ouders en kinderen alert te houden op de (soms 
vanwege de verkeersdrukte onveilige) verkeerssituatie rond de 
school. 
We promoten het met de fiets of lopend halen en brengen en, als 
dat niet lukt, het parkeren op de Beethovensingel. De kinderen 
waarbij dit lukt, ontvangen deze dagen een muntje.  De klas die 
de meeste muntjes heeft, wint de immer begeerlijke prijs van die 
week…! 
 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
16 jan. 
24 jan. 
30 jan. 
31 jan. 
31 jan. en 1 feb. 
1 feb. 
2 feb. 
3 feb. 
9 feb. 
9 feb. 
14 en 15 feb. 
15 en 16 feb. 
17 feb. 
23 feb.  
24 feb feb.t/m 5 mrt. 
6 t/m 12 mrt. 
8 mrt 
10 mrt. 
12 mrt. 

Inloop groep 1 en 2 
Inloop groep 1 en 2 
Lesvrije dag 
MR-vergadering 
Verkeersweek II 
Inloop groep 1 en 2 
Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Nieuwsbrief 7 
Inloop groep 1 en 2 
Rapporten mee 
Spreekvonden I 
Adviesgesprekken VO groep 8 
Inloop groep 1 en 2 
Inloop groep 1 en 2 
Voorjaarsvakantie 
Kerk-schoolproject 
Inloop groep 1 en 2 
Nieuwsbrief 8 
Kerk-schoolviering Fontienkerk 

 


