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In dit nummer:

Ouderenquete: Ouders, bedankt!

Ouderenquete

De ouderenquête voor de Hildegaertschool is door u ingevuld op 9 onderdelen. 185 Gezinnen hebben de enquête
ingevuld en we scoren gemiddeld een 8. Een erg hoog cijfer, vooral deskundigheid van de leerkrachten en het onderwijs scoren hoog, beide een 8.
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Natuurlijk zijn er aandachtspunten genoemd, waar we in
de komende schoolplanperiode aan gaan werken. Samen
met de MR maken we een uitgebreider verslag voor u.
We zijn erg blij met de eerste indruk van de uitslag en willen u bedanken voor het invullen van deze enquête.

Schoolplein: Kerk, bakfietsen en planten
Als de bouw van de kerk gaat starten, wordt ons voetbalplein tijdelijk in beslag genomen om een veilige marge tot
de bouwplaats te hebben. Later krijgen we wellicht meer
ruimte, als de bouw klaar is.
Het grasveldje naast/voor de school wordt momenteel
klaargemaakt voor het parkeren van de bakfietsen.
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De beplanting rond de school wordt iedere vrijdag door
ons bijgehouden tijdens Tuintijd. Er is op een aantal plekken nieuwe beplanting aangebracht. Samen met meester
Wim en meester Yohannes wordt alles goed verzorgd, dus
laten we zuinig zijn op onze beplanting.

Schoolplan 2015-2019: Bijna klaar
Er is in het afgelopen half jaar hard gewerkt aan ons nieuwe schoolplan. Het team heeft met input van de MR het
concept klaar Dit ligt nu ter bespreking in de MR. Hierna
kan het ter goedkeuring naar bestuur en MR.

Creamiddag: De laatste van dit jaar
Maandag was de laatste creamiddag. De school bruiste weer van knutselende, toneelspelende, sportende
en filmende kinderen.
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Nieuwe CAO: Veranderingen
Ook wordt in de MR de nieuwe CAO besproken en wat de
gevolgen zijn voor met name het aantal uren dat de leerkrachten werken in de week. Dat heeft direct invloed op
de keren die we de collega’s ’s avonds kunnen laten werken.
Het heeft geen enkel effect op de aantal uren onderwijs
dat gegeven moet worden. Daar halen we ook in het nieuwe schooljaar uiteraard de wettelijke norm. Groep 1 t/m 4
krijgen nog steeds meer onderwijs dan de norm.
Voor de volledigheid het bijbehorende vakantierooster.
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

Inzet 2015-2016: Taakverdeling leerkrachten
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In het nieuwe schooljaar zijn er wat veranderingen in onze
personeelsbezetting. Juf Anita Perdok is vanwege het vervroegd pensioen van juf Anneke Klop adjunct-directeur
geworden. Hiermee is de taak van IB vacant,. Die gaat uitgevoerd worden door juf Lotte Verkooijen en juf Felicia
Goethart. Beide leerkrachten zijn hiertoe goed opgeleid.
Verder willen mensen iets meer of juist iets minder werken. Het invullen van hun lesgevende taken in het nieuw
schooljaar wordt nu bekeken. Er wordt in elk geval op dit
moment gezocht naar een nieuwe collega voor de onderbouw. In de laatste nieuwsbrief van het jaar maken we de
uiteindelijke groepstoewijzing bekend.

Avondvierdaagse: Achter de wolken….
Ook al duurt het een paar dagen, achter de
wolken schijnt uiteindelijk de zon! Maandag
was OK, maar de dinsdagavond was wel even
spannend door het winderige en regenachtige
weer, Zou het wel doorgaan met die harde
wind? Gelukkig is het allemaal goed gekomen en bood de AC zelfs verse aardbeien
aan, en kunnen we terugkijken op een geslaagde vierdaagse met prachtig weer op
woensdag en donderdag!
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Sportdag: Veel beweging, nog meer plezier
Het is allemaal wel wat veel, maar wat hebben we genoten op onze sportdag. Het weer was goed en gelukkig
waren er genoeg ouders om de sportdag tot een feest te
maken. Dank daarvoor!

De sponsorloop was echt het
hoogtepunt. Er waren zelfs
kinderen bij, die 12 rondes hebben gelopen. Echt super! Hoeveel geld de sponsorloop heeft opgebracht is nu nog niet bekend. Zodra we het bedrag
weten, hoort u dat van ons.

Vrijwilligers Bedankmiddag: Voor jullie
Op maandag 15 juni willen we alle vrijwilligers, dus de leesbegeleiders, luizenmoeders klassenouders, MR en AC, mensen van de TSO,
etc. trakteren. Zonder al jullie inzet zouden we het allemaal niet zo
fijn en goed hebben! We rekenen op jullie!

Koelkastlijstje
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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
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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

