Nieuwsbrief

Datum 22-05-2015
Nummer mei 10

In dit nummer:

Voorleeswedstrijden: Spanning en sensatie

Voorleeswedstrijden

Op de laatste dag voor de Meivakantie vonden de voorleeswedstrijden plaats. In elk groep waren voorrondes
gehouden, waarvan de winnaar werd afgevaardigd naar de
finale.
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En wat voor een finale! De jury was het niet altijd met elkaar eens, maar kwam uiteindelijk wel met twee winnaars:
Benjamin uit groep 4.1 en Mara uit groep 7.2. Zij mochten
eigenhandig, samen met juf Anneke en juf Chantal hun
cadeau zelf uitkiezen bij de boekhandel.

Dodenherdenking 4 mei:
Veel mensen waren op 4 mei aanwezig nabij de Irenebrug,
waar een herdenking was georganiseerd. Er waren veel
kinderen en ouders van de Hildegaert. Victoria las een heel
mooi gedicht voor en andere kinderen van groep 5 legden
namens de school een krans.

Adjunct-directeur: Pensioen wat eerder
Na 13 jaar op de Hildegaertschool heeft juf Anneke besloten om met vervroegd pensioen te gaan. Haar echtgenoot
is sinds deze maand gestopt met werken en samen willen
zij optimaal genieten van alles wat nu náást werk belangrijk is en vertier biedt: de kleinkinderen, het huis in Frankrijk, etc.
Gelukkig hebben we al snel een nieuwe kandidaat gevonden, waarvoor we niet zo ver hoefden te zoeken. De sollicitatiecommissie, waarin het bestuur, de directie, leerkrachten en ouders namens de MR heeft unaniem gekozen
voor Anita Perdok, onze huidige IB-er. Zij neemt vanaf het
nieuwe schooljaar de functie van adjunct-directeur op
zich.
Juf Anneke krijgt uiteraard van ons allen nog een mooi
feest op 9 juli. Hoe en wat laten we u weten.
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Lesvrije dagen: Een paar extra
Door de nieuwe onderwijscao is in de originele planning
van vakantiedagen iets gewijzigd. Helaas is het akkoord
pas op een dusdanig moment gekomen, dat we dit bij het
bekend maken van de vorige planning niet mee konden
nemen.
De nieuw cao maakt avonden werken een stuk lastiger en
verkort de werkweek naar 40 uur, waardoor (om dezelfde
uren te halen) het aantal werkweken voor de leerkrachten
omhoog moet. Dat betekent dat leerkrachten ook in enkele vakanties gezamenlijk aan de slag kunnen met nietlesgevende taken. Dat gebeurt bijvoorbeeld op dagen
voorafgaand aan een vakantie, maar nu ook structureel ín
de vakanties.
Eén en ander heeft er toe geleid dat binnen het bestuur
een achttal werkdagen is afgesproken, die in de schoolvakanties vallen, waarop leerkrachten voor niet-lesgevende
taken op school zijn. Voor werkweken, die door avondactiviteiten langer dan 40 uur zijn, worden dagen in de vakantie gecompenseerd.
Dit alles leidt tot een uitgebreider vakantierooster voor de
kinderen:
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Lesvrije dag groep 1 t/m 4:

vr. 25-9-2015

Herfstvakantie groep 1 t/m 8:

za. 17-10-2015 t/m ma. 26-10-2015

Lesvrije dag groep 1 t/m 4:

vr. 27-11-2015

Vrije middag groep 3 t/m 8:

vr.-mi. 4-12-2015

Kerstvakantie groep 1 t/m 8:

vr. 18-12-2015 t/m zo. 3-1-2016

Voorjaarsvakantie groep 1 t/m 8:

vr. 19-02-2016 t/m zo. 28-02-2016

Paasvakantie groep 1 t/m 8:

do.-mi. 24-03-2016 t/m ma. 28-03-2016

Meivakantie groep 1 t/m 8:

za. 23-04-2016 t/m zo. 08-05-2016

Pinksteren groep 1 t/m 8:

ma 16-05-2016

Lesvrije dag groep 1 t/m 8;
Zomervakantie groep 1 t/m 8:

ma. 30-05-2016
za. 09-07-2016 zo. 21-08-2016

Van de AC: Nog steeds nieuwe mensen nodig.
De AC is inmiddels voor volgend jaar compleet. De aanmeldingen voor ouders die klassenouders willen worden, lopen echter nog niet zo hard. .
Je kunt je nog steeds opgeven voor 2015-2016 via de
email: femkejongsma@upcmail.nl

Avondvierdaagse: Ook dit jaar toch weer!
Door een interne fout kondigen we pas nu de avondvierdaagse aan. Deze is van 1 t/m 4 juni. De Hildegaert zal op
de gebruikelijke wijze meedoen.
U heeft hierover gisteren apart een bericht gekregen.
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Van de MR: De stand van zaken
De afgelopen 2 vergaderingen hebben voornamelijk in het teken
gestaan van het nieuwe schoolplan 2015-2019, veranderingen in de
cao, en zoals altijd heeft de verkeerssituatie rondom de school onze
aandacht. We zijn aanwezig bij sollicitatiegesprekken die worden
gevoerd, zodat ook volgend schooljaar weer alle vacatures gevuld
zullen zijn. Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken op
MR@hildegaert.nl.

SMW: Een nieuw medewerkster
Vanessa den Dulk is sinds 16 april jl. werkzaam op de Hildegaert als
schoolmaatschappelijk werkster (vervangster van Brigitte van der
Perk).
Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Als een kind een probleem heeft, kunnen
ouders dat merken aan het gedrag van het kind. Ook de leerkracht
kan dit signaleren. Het is altijd goed om vroeg naar hulpverlening te
stappen, zo hoeft een probleem niet onnodig groot te worden. Samen kijken we of we er wat aan kunnen doen; zo krijgen ouders en
kind extra ondersteuning.
Er kunnen overigens ook problemen zijn die niet met uw kind te maken hebben. Er zijn bijvoorbeeld schulden, of andere problemen.
Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Voor het doorgeven van informatie is uw toestemming nodig.
De SMW -er is elke maandag vanaf 12.00 uur aanwezig. Zij voert dan
gesprekken met kinderen en/of ouders en heeft overleg met leerkrachten en IB-er.
Wilt u in gesprek? Dat kan via school (intern begeleider of de juf),
telefonisch (0640819752) of via de mail (vdendulk@cvd.nl)

Kerk: De eerste paal
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Er gaapt al wat langer een groot leeg gat naast het schoolplein, waar
voorheen de kerk stond. De verwachting is, dat in de zomervakantie
de bouwactiviteiten zullen beginnen. Dat is voor de school een
mooie, maar bovenal veilige gang van zaken. De palen zullen dan
geplaatst worden als de school gesloten is.
Voor plaatsen van de eerste paal zijn alle buren, dus ook de kinderen, uitgenodigd. Naar verwachting is dit in onze laatste schoolweek.
We houden u op de hoogte.
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Schoolfruit: Een gezond succes
Bijna 100 kinderen en enkele leerkrachten genieten wekelijks van een lekkere portie fruit. Naar het zich laat aanzien, zijn alle partijen tevreden en gaan we volgend jaar
door met het uitventen van fruit in de groepen.
U kunt zich dan voor het eind van het schooljaar alsnog
opgeven.

Oudergesprekken: Een nieuwe opzet
In het nieuwe schooljaar beginnen we met een nieuwe
opzet van de oudergesprekken en informatieavonden.
In de derde week van het nieuwe schooljaar is de Nieuwjaarsbijeenkomst ingeroosterd. In die bijeenkomst krijgt u
de gebruikelijke informatie over het nieuwe schooljaar,
maar passen we ook een informeler deel in. Dit geeft de
gelegenheid tot meer contact tussen ouders en leerkrachten .
De eerste rapporten komen te vervallen. In de zesde week
van het schooljaar gaan we persoonlijk met u in gesprek
over uw kind. In dit gesprek wordt besproken of het kind
goed in zijn/haar vel zit, of de ouders tevreden zijn over de
gang van zaken tot dan toe, etc. Ook zijn observaties en
evt. opvallende zaken in leerstofvorderingen te bespreken.
In februari worden de ouders uitgenodigd voor gesprekken
over de vorderingen van de kinderen. In groep 8 gaat het
over het advies voor het voortgezet onderwijs, het VO.
In juni worden de ouders van groep 2 t/m 6 uitgenodigd
om de vorderingen te bespreken. Ouders van groep 7 krijgen een voorlopig advies voor het VO.
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Ouders van kinderen uit groep 8, die daarmee met hun
jongste kind als gezin de school verlaten, worden in juni in
de gelegenheid gesteld een eindgesprek met de directie te
voeren.
Vanwege de eerder aangehaalde nieuwe onderwijs cao zal
er per spreekmoment in het jaar 1 avond (i.p.v. de huidige
2 avonden) worden ingeroosterd. dat compenseren we
door gelegenheid te bieden op de middagen.

Sportdag: Rennen, vliegen en draven
Op 3 juni is de sportdag. Helaas zijn er nog niet voldoende
ouders, die daar bij kunnen helpen. Wilt u zich alsnog opgeven: info@hildegaert.nl
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Verkeer: Fatsoenlijk en volgens protocol
Met de werkzaamheden aan de riolering in onze wijk, bleek de noodzaak tot alertheid op het verkeer rond de school maar weer eens
duidelijk. Behalve de vele obstakels door die werkzaamheden , was
hier en daar zelfs sluipverkeer te zien.
Ook onze buren merken veel rommelige geparkeerde auto’s op,
maar worden door sommige ouders nogal onheus bejegend, als deze
buren hen aanspreken. Voor onze goede verstandhouding met de
buren is het erg onprettig als onze ouders zich tegenover hen ongenuanceerd uitlaten .
Voor de volledigheid voegen we nogmaals het verkeersprotocol toe
aan deze nieuwsbrief, zodat voor allen helder is wat de school met
de buurt heeft afgesproken.

Vrijwilligers: Bedankmiddag
Er lopen heel veel ouders en anderen in school rond, die zich vrijwillig voor de school inzetten. We willen deze ouders op maandag 15
juni persoonlijk bedanken voor deze hulp tijdens de Vrijwilligers Bedankmiddag. De uitnodiging aan MR, AC, Klassenouders, Begeleid
Lezers, Luizenmoeders, en TSO-ers volgt via de mail.

Koelkastlijstje
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maandag 25 mei
woensdag 27 mei
maandag 1 juni
maandag 1 juni t/m do. 4 juni
woensdag 3 juni
donderdag 4 juni
vrijdag 5 juni
dinsdag 9 juni
donderdag 11 juni
maandag 15 juni
donderdag 18 juni
vrijdag 19 juni
maandag 22 juni
dinsdag 23 juni
woensdag 24 juni
donderdag 25 juni
maandag 29 juni t/m 1 juli
maandag 29 juni
donderdag 2 juli
donderdag 2 juli
vrijdag 3 juli
maandag 6 juli
dinsdag 7 juli
donderdag 9 juli
vrijdag 10 juli

Pinksterdag vrij
Toetsmap groep 6 t/m8 mee naar huis
Creamiddag 3
Avondvierdaagse
Sportdag
Viering groep 3.1 8.45u., viering groep 3.2 11.30u.
Nieuwsbrief 11
MR vergadering
Schoolreis
Bedankmiddag Vrijwilligers
Finals AHOY
Inloop groep 3 t/m 5
Gesprekken ouders kleuters die naar groep 3 gaan
Afscheidsavond groep 8.2
Afscheidsavond groep 8.1
Afscheid kleuters die naar groep 3 gaan, andere kleuters vrij!
Uitstapje groep 8
Uitwisseling groep 2 en 3
Rapporten mee groep
Schoonmaakavond kleutergroepen
Fietstocht groep 8
Uitwisseling groep 2 en 3
Rapportavond groep 7, andere groepen op verzoek
Rapportavond groep 7, andere groepen op verzoek
Juffendag Kleutergroepen
Afscheid juf Anneke
Alle groepen om 12.00u zomervakantie

