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Eerste week: De kop is er af.
Het blijft verbazingwekkend hoe snel kinderen, ouders en
leerkrachten weer de vakantie zijn vergeten… We zijn alweer een weekje bezig en de vakantie is nu al diep in ons
geheugen weg gestopt.
We wensen iedereen die bij de school betrokken is een fijn
schooljaar toe!

Kerkbouw: Iets vertraging.

Ontruiming
TSO

In de eerste weken van juli is ca. 600 m3 schoon zand aangevoerd. Het zand wordt verdicht om het bouwterrein
goed toegankelijk en begaanbaar te maken.
Langs de kant van de Van Beethovensingel is, gelijktijdig
met de zandaanvulling, een tijdelijke oeverbeschoeiing
aangebracht.
Op een nog nader te bepalen tijdstip zal met een hoogwerker een onderzoek worden gedaan naar de staat van de
klokkentoren en de luidklokken.
De datum voor het starten van het heien houdt u tegoed.

Nieuwjaarsbijeenkomst: Nieuwe opzet.
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Dit schooljaar starten we met een nieuwe opzet van de
oudercontacten.
We starten met de Nieuwjaarsbijeenkomst in schoolweek
3, waarin we behalve informatie willen geven over het
schooljaar, ook wat informeler met u in gesprek willen.
U wordt nog uitgenodigd voor deze avond.

Gesprekkencyclus: Meer contact.
Met onze nieuwe opzet hebben we meer contact met u als
ouders. Volgende week zullen we een met de uitnodiging
voor de Nieuwjaarsbijeenkomst een gedetailleerdere opzet en verduidelijking sturen, waarin de hele cyclus aan
bod komt. Kernpunten van de aanpassingen zijn het eerder in het jaar in gesprek gaan en tijdens de laatste spreekavond met élke ouder de overgang van het afgelopen jaar
naar nieuwe jaar voorbereiden.
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Zwarte Plasje: Wie gaat winnen?
Op woensdag 2 september organiseert het Zwarte Plasje de
jaarlijkse zwemwedstrijden. Veel kinderen van de school
gaan mee zwemmen. De ervaring leert dat er erg veel kinderen met een medaille naar huis komen. De kinderen hebben deze week de gelegenheid gehad om zich op te geven.

Verkeer: Gemak versus veiligheid.
De Hildegaert kent een verkeersprotocol, waarin we met de
ouders de alertheid op veiligheid willen delen. Belangrijk
punt is: mijd de directe omgeving van de school en weeg af
wat voor u zwaarder weegt: de veiligheid van de kinderen
of het gemak van in de straat naast de school parkeren.
Met een incidentje in de Terbregselaan (die we u in het protocol vragen te mijden) is de noodzaak tot alertheid op onze verkeerssituatie maar weer aangetoond.
Wij hopen natuurlijk dat u voor veiligheid kiest en lopend of
op de fiets komt of de auto aan de Beethovensingel parkeert. Lees vooral het bijgevoegde protocol!

Stepjes: Van lust tot last.
Op topdagen staan er soms wel dertig stepjes op het plein.
Kinderen komen er enthousiast mee naar school. In de pauzes steppen ze in razend tempo over het plein .
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Hoe leuk dat ook is, we merken ongewenste neveneffecten.
De drukte op het plein en de snelle stepjes leiden erg vaak
tot botsingen. Bovendien is er nogal eens schade aan stepjes, doordat kinderen de stepjes van anderen gebruiken,
wat weer tot conflicten leidt op het plein of in de klas . Ook
zijn er verscheidene stepjes na schooltijd verdwenen en
zelfs in de singel beland. Dat doet ons besluiten u te vragen
de stepjes òf te stallen bij de fietsenrekken (met een slot) òf
weer mee naar huis te nemen. Op het plein mogen de kinderen niet meer steppen of de step parkeren.
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Website: Weer iets veranderd.
Onze digitale communicatie kende tot nu toe drie pijlers: email, de website en Facebook. De website wordt momenteel in een nieuw jasje gestoken en met de proef met de
klassenpagina via MaxClass starten we de vierde pijler.
De bedoeling met MaxClass is het maken van een eigen
digitale omgeving per groep, waarin u met elkaar kunt communiceren, foto’s kunt bekijken en huiswerk kunt checken.
We houden u op de hoogte!
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Ontruiming: Oefening baart kunst.
Zoals elk jaar oefenen we met ons allen de ontruiming van het gebouw. Wanneer het alarm afgaat, gaan we allemaal naar buiten. We
stellen ons dan op op een vaste plek, waar de leerkracht melding
maakt van het feit dat de groep compleet is, dan wel dat er kinderen
ontbreken. We hadden Julius en Ralph deze keer in het kantoor verstopt, maar gelukkig zijn ze gevonden! We hopen altijd op mooi weer
en dat hadden we gelukkig vandaag.

TSO: Dringend mensen nodig!
De tussenschoolse opvang (TSO of ‘overblijf’ genoemd), verzorgt elke
dag tussen de middag het toezicht op het schoolplein. De leerkrachten kunnen dat niet doen, omdat zij conform de CAO een half uurtje
lunchpauze moeten hebben.
Gelukkig hebben we een vaste groep mensen die het leeuwendeel
van de TSO voor haar rekening neemt. Afgelopen jaar zijn ouders,
van wie de kinderen in groep 8 zaten van school gegaan en zagen
andere ouders geen kans meer tijd vrij te roosteren. Een aantal nieuwe ouders is nodig om wat gaten te vullen.
We doen dus een oproep aan u als ouders om (een deel van ) de TSO
op te vangen. We hebben het over blokken van een half uur op de
volgende dagen en tijden:
Maandag: 11.45u.– 12.15u. en 12.15u. tot 12.45u.
Dinsdag: 11.45u.– 12.15u. en 12.15u. tot 12.45u.
Vrijdag: 11.45u.– 12.15u.
Wilt u alstublieft kijken in uw eigen agenda, of vragen aan familie,
kennissen of oppassen of zij deze taak, (waar overigens ook een vrijwilligersvergoeding tegenover staat), willen uitvoeren?
U kunt mailen naar info@hildegaert.nl
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vrijdag 28 augustus
woensdag 2 september
Vrijdag 4 september
dinsdag 8 september
donderdag 10 september
Dinsdag 15 september
Vrijdag 25 september
Maandag 28 september
Woensdag 30 september
Donderdag 1 oktober
Vrijdag 2 oktober
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