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Nieuwjaar: De beste wensen.
Gelukkig zijn we in het nieuwe jaar weer allemaal gezond
en wel op school. Ook het schoolgebouw heeft de kerstvakantie ongeschonden doorstaan.
We wensen iedereen die bij de school betrokken is een
mooi en vooral leerzaam 2015!

Kerstvieringen: Twee avonden sfeer.
De kinderen en ouders van de Hildegaert hebben in de
laatste schoolweek van 2014 samen stil gestaan bij de geboorte van Christus.
Bijna alle ouders en kinderen aanwezig waren bij de vieringen in de kerk. We hadden hulp van de dominee en de
organist, en genoten van de sfeer, het samenzijn en de
kinderen.
Het kerstontbijt op de vrijdagochtend, (verzorgd door de
AC), was gezellig en de optredens door de kinderen van de
MB en BB zorgden voor een spetterende afsluiting met
veel plezier!

Kaartenactie: Een mooie opbrengst.
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In de weken voor de Kerst is de Goede Doelencommissie
druk geweest met het voorbereiden en uitvoeren van de
Kaartenactie. Vanuit een initiatief van oud-leerling Sien
hebben we geld verdiend voor een schoolproject in Ethiopië, waar zij mee gaat helpen een school op te bouwen.
De opbrengst van de actie, ruim € 2000,-, komt ten goede
aan het project.

info@hildegaert.nl

Informatie-ochtend: Voor nieuwe ouders.

www.hildegaert.nl

Ouders van kinderen, die nog een school in de wijk zoeken, krijgen op 15 januari gelegenheid om onze informatieochtend bij te wonen. De bijeenkomst duurt van 9.00u.
tot 10.00u.

www.facebook.com/
hildegaert
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Plusklas: Infoavond Nautilusgroep.
De Plusklassen op de Hildegaert draaien al weer een tijdje.
Voor ouders van kinderen die in die groep zitten, organiseren we op 15 januari een informatieavond. De avond begint om 19.30u en zal een uurtje duren.
De naam Plusklas wordt met ingang van dit moment veranderd. De naam Plusklas wordt in het hele land gebruikt,
maar die vlag dekt voor ons gevoel niet onze lading. De
Hildegaert geeft een specifieke invulling aan onderwijs aan
deze groep kinderen, die redelijk uniek is.
De Plusklas gaat Nautilusgroep heten, onder andere naar
de onderzeeboot uit de roman ‘20.000 Mijlen onder de
zee’.
Het is een naam met een uitdagende achtergrond. Hij
staat voor onderzoek, ontdekken, teleurstelling, uitdaging
en samen leren. Woorden die passen bij de activiteiten en
doelstellingen van onze Nautilus-groep, een ontdekkingsreis naar grenzen en mogelijkheden.

Bestuur SPCOHS: Op bezoek.
Op vrijdagochtend 16 januari komt het bevoegd gezag van
de school, het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek (SPCOHS) langs
voor een bezoek.
De SPCOHS heeft vier scholen onder haar gezag. Het bestuur bestaat voornamelijk uit ouders van kinderen van die
vier scholen en heeft op die manier korte lijntjes naar de
scholen. Zij wil met een bezoek aan de scholen geïnformeerd blijven over de gang van zaken op die scholen.
Wij zijn blij het bestuur te kunnen laten weten wat ons
bezig houdt in ons dagelijks werk en laten met trots tijdens
een gewone schooldag hen de school in vol bedrijf zien.
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Inloopochtend: Groep 3 t/m 5.
Op woensdagochtend 21 januari kunnen de ouders van
kinderen uit groep 3 t/m 5 bij aanvang van de schoolweer
meelopen naar boven om het werk van hun kind van de
afgelopen tijd weer in te kijken.

MR: De derde vergadering.
www.hildegaert.nl
www.facebook.com/
hildegaert

Op dinsdagavond 27 januari vergadert de MR van de
Hildegaert voor de derde maal. Geagendeerd is onder andere de nieuwe vakantieplanning voor het volgende
schooljaar, waarbij de MR inspraak heeft. We hopen u uiteraard voor de komende Voorjaarsvakantie de nieuwe
planning te kunnen presenteren.
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Creamiddag: Dans, lijm en hapjes.
Op 2 februari organiseert de school ‘s middags weer
een creamiddag.
Kinderen kunnen zich binnen hun bouw opgeven
voor creatieve bezigheden met kinderen uit andere
groepen.

Toetsmappen: groep 6 t/m 8.
Op 4 februari krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8
hun toetsmappen mee naar huis. Ouders kunnen zich
zo op de hoogte stellen van het gemaakte werk van
hun kinderen.

Schrijver op school: Maurits van Huijstee.
Op donderdag 22 januari komt de schrijver Maurits
van Huijstee in groep 6 en 7 voorlezen uit zijn boeken
over Diego Zonnesteek. Daarnaast doet hij een leuke
‘duurzaamheidsquiz’.
Het verhaal gaat – in een heeele grote notendop over een jongen die dingen voorvoelt die niemand
anders voelt, en zijn (duurzame) strijd voor het behoud van zijn wereld.

Koelkastlijstje
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donderdag 15 januari
Informatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders
donderdag 15 januari
Informatieavond Nautilusgroep, aanvang 19.30u.
woensdag 21 januari
Inloopochtend groepen 3 t/m 5
dinsdag 27 januari
MR-vergadering
zondag 1 februari
Kerkdienst wijkscholen, aanvang 10.00u.
maandag 2 februari
Creamiddag
woensdag 4 februari
Toetsmap groep 6 t/m 8 mee
vrijdag 6 februari
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dinsdag en woensdag 10 en 11 feb. Adviesgesprekken groep 8 Voortgezet Onderwijs
donderdag 12 feb.
Vieringen groep 6.1 (9.45u.) en groep 6.2 (11.00u.)
vrijdag 20 feb.
Vrij, Voorjaarvakantie tot 2 maart
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