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Zwarte Plasje: Een medailleregen!
Op een onverwacht mooie avond hebben veel kinderen
zich ingezet voor de eer van de Hildegaert. Ieder kind heeft
zijn uiterste best gedaan, dat was goed te zien.
Renske en het estafetteteam van de meisjes hadden zelfs
een eerste plaats, Sophie B. en Louke een 2e plaats en
Feline en Ralph een derde plaats! Van harte gefeliciteerd!

Bouw van de kerk

Nieuwjaarsbijeenkomst: Volgende week.
De bijeenkomst wordt op dinsdag 8 september aanstaande gehouden.
Het doel van de Nieuwjaarsbijeenkomst is, naast het geven
van informatie over het schooljaar, het vergroten van de
wederzijdse betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw
kind d.m.v. een persoonlijke kennismaking.
Deze avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel van
de avond zal de leerkracht de ouders informeren over de
gang van zaken van de groep. Er zal kort uitleg worden
gegeven over de vakken, de regels en afspraken en de bijzonderheden van het schooljaar.
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Het tweede deel van de avond staat in het teken van contact maken. Ouders en leerkrachten kunnen op een informele manier nader kennis maken met elkaar en de gelegenheid om de leerstof en leeromgeving nader te bekijken. Daarnaast kunnen de ouders onderling elkaar informeel ontmoeten.
Vergeten aan te melden? U kunt zich alsnog voor 6 september opgeven via het envelopje hiernaast.

Info-ochtend: 10 september.
Voor ouders die meer informatie willen over de school,
voordat ze hun kinderen opgeven voor de Hildegaert, organiseren we jaarlijks een aantal Info-ochtenden. Op deze
ochtenden vertellen we deze nieuwe ouders meer over de
school, haar aanpak en doelen. Uiteraard kunnen ouders
ook een persoonlijk gesprek met de directie hebben over
de keuze voor de school. De ouders die dat wensen, kunnen een afspraak maken via de e-mail.

Klik hier om alsnog op te geven

Nieuwsbrief

Datum 04-09-2015
Nummer september 02

Afstemmingsgesprekken: De eerste keer.
Zoals u inmiddels weet hebben we de gesprekkencyclus
met de ouders dit jaar gewijzigd, net als de momenten
waarop we de rapporten schrijven.
We houden binnenkort Afstemmingsgesprekken om uw
kind nog beter te leren kennen. Het zijn met name de sociaal-emotionele aspecten van uw kind die in het gesprek aan
bod komen. Het helpt u en ons om onze wederzijdse verwachtingen uit te spreken.
We horen graag over de ervaringen van uw kind in de eerste paar weken. Zo komen we er achter wat uw kind nodig
heeft om zo goed mogelijk te functioneren en wat daarbij
wellicht in de weg staat. Ook de relatie tussen hoe het kind
thuis is en het zich op school gedraagt is van belang. Zo kunnen leerkracht en ouders samen afspraken maken om op
één lijn te komen.
Kortom, we wisselen graag met u uit wat uw en onze verwachtingen zijn en waar we elkaar kunnen aanvullen.
U krijgt voor deze gesprekken nog een aparte uitnodiging.

TSO: Een nieuw gezicht.
Met ingang van vandaag hebben we weer een nieuwe TSOcollega, die toezicht houdt tijdens de overblijf: juf Silvia.
Juf Silvia kent de school al jaren schoolschoonmaakster en
heeft aangegeven het leuk te vinden om op de open gevallen dagen en tijden bij te springen.

Lesvrije dag gr. 1 t/m 4: 25 september.
Op vrijdag 25 september zijn de kinderen uit de groepen 1
t/m 4 vrij.
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Bouw van de kerk: De echte start.
Volgende week gaan de palen voor de fundering de grond
in. Dit gebeurt met een schroefsysteem, een techniek die
veel minder hinder geeft dan heien. De week daarop wordt
de riolering aangelegd en enkele weken later volgt het storten van de vloer van de begane grond.
Na het uitharden van de vloer zal medio oktober het casco
van het gebouw worden geplaatst. Dit casco bestaat uit
geprefabriceerde elementen, die op de bouwplaats in elkaar gezet worden. In november krijgt het gebouw een dak.
In december staat het gebouw er in ruwbouw en start de
afwerking met metselwerk, kozijnen en installaties.
Kort na dat moment hopen we ook weer het uitgeleende
deel van het plein te kunnen gaan gebruiken.
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Koelkastlijstje
dinsdag 8 september
donderdag 10 september
dinsdag 15 september
vrijdag 25 september
maandag 28 september
woensdag 30 september
donderdag 1 oktober
vrijdag 2 oktober
maandag 19 t/m maandag 26 okt.
vrijdag 6 november
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