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Paasvieringen: Groot feest!

Paasvieringen

Het Paasfeest werd volgens Hildegaerttraditie gevierd. De
kleuters moesten hun juffen wakker maken, deze hadden
zich verslapen. De kinderen van groep 3 t/m 8 hadden bij
het Paasontbijt voor elkaar een ontbijt gemaakt en gepresenteerd in een feestelijk versierde doos.
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De Paasviering in de kerk was voor de kinderen van groep
5 t/m 8. Groep 3 en 4 vierden het Paasfeest in de aula.
Bovendien hadden de groep 4 nog een viering voor hun
ouders gepland.
‘s Middag gingen de kleuters het bos in om eieren en paashazen te zoeken.
Kortom: het was een echt feest!

Spreekavonden: kleuters én groep 3 t/m 7.
Volgende week, op 14 en 15 april, zijn de spreekavonden.
De kleuters worden, indien nodig, uitgenodigd door de
groepsleerkracht, de ouders van de kinderen in groep 3
t/m 7 hebben een link met een intekenlijst gekregen om
zichzelf in te delen. Komende zondag sluit de inschrijving.

Schoolfruit: Snoep gezond,...
Hildegaertschool
Debussylaan 11

Alle ouders hebben een mail gekregen over schoolfruit van
HealthyQ, waar de Hildegaert mee in zee gaat.

info@hildegaert.nl

De proef-fruitleveringen voor de kinderen die zich hebben
ingeschreven, vinden plaats vanaf maandag 11 mei. Wilt u
dat uw kind ook elke dag een ander stuk fruit krijgt op
school? Dan kunt u zich alsnog inschrijven en wordt er
voor slechts € 2,- per week elke dag voor fruit op school
gezorgd voor uw kind.

www.hildegaert.nl

In een aantal gevallen blijkt dat vijf stuks groente/fruit in
een week te veel is. De ouders van kinderen voor wie dat
geldt, kunnen bij uitzondering voor drie stuks intekenen.

3055 TE Rotterdam
010-4180049

www.facebook.com/
hildegaert
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Van de AC: Nieuwe mensen nodig.
De AC krijgt al aardig veel aanmeldingen van dames die
volgend jaar in de AC zouden willen. We willen daarnaast
uiteraard ook andere ouders de gelegenheid geven zich
aan te melden.
Bovendien kun je je opgeven als klassenouder.
Je kunt je opgeven voor 2015-2016 via de email:
femkejongsma@upcmail.nl

Thema-avond: Grenzen.
Dinsdag 10 maart was de thema avond over "Grenzen Stellen".
De AC en MR hadden een goed georganiseerde avond
neergezet met een grote opkomst van enthousiaste ouders.
Er werd veel informatie over de veranderingen in de ICT en
het bewust zijn van gevaren en mogelijkheden gegeven.
Tijdens de presentatie was er ruimte voor het uitwisselen
van ervaringen.
Wel miste tijdens de presentatie een praktische handreikingen.
De AC en MR staan open voor tips en suggesties voor volgens jaar. (mr@hildegaert.nl)
Als bijlage: De extra informatie na de bijeenkomst.

Passend Onderwijs: Nieuwe leden gevraagd.
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rotterdam (PPOR) zoekt voor de Ondersteuningsplan Raad (OPR)
naar ouders van één van de aangesloten scholen als kandidaat voor het lidmaatschap van die Raad.
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Het OPR functioneert als medezeggenschapsorgaan van
het samenwerkingsverband.
Nadere informatie kunt u verkrijgen via Jack de Vringer
(ouder, Heijbergschool, jj@devringer.nl) of via de directeur
van de Hildegaert. Aanmeldingen moeten voor 24 april
2015 binnen zijn bij opr@pporotterdam.nl

Schoolfotograaf: Tips vooraf.
Op 22 mei komt de schoolfotograaf weer. Het leek ons
handig om vooraf alvast te melden dat hij een witte achtergrond gaat gebruiken. De kinderen houden deze keer
hun schoenen aan.
Groep 3.1 wordt op 29 mei gefotografeerd. Zij zijn de 22e
naar de bruiloft van hun juf.
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Ethiopië: Bericht van Sien.
Beste ouders en kinderen,
Dankzij jullie geld hebben wij heel wat verf, bouwstenen en cement kunnen kopen waarmee wij vier muren hebben geverfd, de fundering voor de mediatheek hebben gelegd en een deel van de muren hebben gebouwd. Wat op de foto's te zien is, is zeker
niet het eindresultaat, de komende twee jaar gaan er
nog meer groepen naar Ethiopië om verder te bouwen en klussen aan de school en mediatheek.
Mvg, Sien

Koelkastlijstje
dinsdag 14 april
woensdag 15 april
donderdag 16 april
dinsdag 21 april t/m do. 23 april
woensdag 22 april
vrijdag 24 april
maandag 27 april t/m 8 mei
dinsdag 12 mei
donderdag 14 en vrijdag 15 mei
vrijdag 22 mei
vrijdag 22 mei
maandag 25 mei
woensdag 27 mei
maandag 1 juni
woensdag 3 juni
donderdag 4 juni
vrijdag 5 juni
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Spreekavond groep 1 t/m 7
Spreekavond groep 1 t/m 7
Mini Finals groep 5 t/m 8
Cito Eindtoets
Bestuurstoernooi voetbal groep 5 en 6
Voorleeswedstrijd groep 3 t/m 8
Meivakantie
MR vergadering
Hemelvaartsvakantie
Schoolfotograaf
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Pinksterdag vrij
Toetsmap groep 6 t/m8 mee naar huis
Creamiddag 3
Sportdag
Viering groep 3.1 8.45u,
Viering groep 3.2 11.30u.
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