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Bouw van de kerk: Ruimte.
In de achterliggende weken heeft men gaten geboord,
waarin betonijzer is geplaatst en beton gestort voor de
fundering van de kerk. Om veiligheidsredenen hebben we
toen delen van het plein tijdelijk afgezet. De kraan is nu
weer verdwenen, zodat we weer overal kunnen spelen. Nu
wordt aan de fundering gewerkt. Op het moment dat de
prefab wand– en muurdelen komen, die met een kraan op
hun plaats getild worden, zullen we weer tijdelijk stukken
van het plein sluiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst: Evaluatie.
De bijeenkomst op 8 september is door navraag bij ouders
en collega’s geëvalueerd. We gaan met onze bevindingen
waarschijnlijk de Nieuwjaarsbijeenkomst voor volgend jaar
iets anders vormgeven. Wordt vervolgd dus!

Afstemminggesprekken: Evaluatie.
Over de afstemmingsgesprekken van de afgelopen week,
durven we op voorhand al te zeggen dat zowel ouders als
leerkrachten dit een toegevoegde waarde vinden.
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In de Nieuwjaarsbijeenkomst was in een aantal groepen
zorg uitgesproken over de lengte van de periode tussen de
Afstemmingsgesprekken en het eerste rapport. Hiervoor
gaan we een goede oplossing verzinnen, waarover we u
later berichten.

Herfstvakantie: Een extra maandag erbij.
Op maandag 19 oktober begint de herfstvakantie. De
maandag daarna, 26 oktober, zijn de kinderen ook nog vrij.
We verwachten de kinderen dus dinsdag 27 oktober weer
op school.

LeerKRACHT: Elke dag een beetje beter.
Maandag 26 oktober gebruiken de leerkrachten voor de
zgn. Kick-off van LeerKRACHT. De invoering van deze werkwijze zorgt voor een cultuurverandering binnen school,
met als doel het onderwijs aan onze kinderen elke dag een
beetje beter te maken. Het leert ons onder andere professioneel handelen met elkaar af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen.
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MaxClass: We zijn gestart.
In de afgelopen week heeft u de uitnodiging ontvangen om
u aan te melden voor de MaxClass-pagina van de groep van
uw kind. In deze digitale omgeving gaan we spoedig met u
communiceren.
De leerkracht doet dat over zaken die groepsgebonden zijn
en de directie, maar wellicht ook de AC en MR, over schoolzaken.
Velen van u hebben de aanmelding gedaan en de groepen
zijn inmiddels actief gemaakt. Een aantal van u moet zich
echter nog aanmelden.
De communicatie gaat tot de herfstvakantie op twee sporen: via e-mail en MaxClass. Na de herfstvakantie gaan we
over op alleen MaxClass. Het is dus wijs uw aanmelding
voor die tijd rond te hebben.

Website: Vernieuwd.
Onze website is voor een groot deel vernieuwd. Het grootste deel van de veranderingen ziet u niet, die zijn in het beheer deel, waardoor het voor ons makkelijker is om de website bij te houden.
De oude website was, zoals een aantal ouders al meldden,
niet meer bijgehouden na de zomer.
We geven u in de loop van volgende week een signaal wanneer we online zijn met de nieuwe website.

Vakantierooster: voor de zekerheid.
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Zoals in het vorige stukje gemeld, is een aantal ouders in de
zoektocht naar het vakantierooster gestuit op het inmiddels
verouderde rooster. In afwachting van de nieuwe website
dus even apart nog het nieuwe rooster:

Debussylaan 11

Lesvrije dag groep 1 t/m 4:

vr. 25-9-2015

3055 TE Rotterdam

Herfstvakantie groep 1 t/m 8:

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

010-4180049

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

www.hildegaert.nl

Meivakantie groep 1 t/m 8:

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

www.facebook.com/
hildegaert

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
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Kinderboekenweek: Raar maar waar!
Komende maandag start voor de Hildegaert de Kinderboekenweek 2015.
Het thema van dit jaar biedt heel veel mogelijkheden om
leuke en leerzame dingen te doen.
De boeken, waaruit de kinderen kunnen gaan kiezen voor
hun klassenbibliotheek, zijn binnen. Net als de boeken die
we in elk geval al nemen. Dat zijn de boeken uit de kinderboekencanon.
Later hebben we de voorleeswedstrijd natuurlijk ook nog!
op het volle programma staan. We houden u op de hoogte.

Koelkastlijstje
maandag 19 t/m maandag 26 okt.
vrijdag 6 november
wo. t/m vr. 11, 12 en 13 nov.
donderdag 12 november
dinsdag 17 november
woensdag 18 november
dinsdag 24 november
woensdag 25 november
vrijdag 27 november
vrijdag 4 december
vrijdag 4 december
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Herfstvakantie
Nieuwsbrief november
Uitstapje groep 7
Herfstfeest groep 1 en 2
Inloop groep 3 t/m 5
Voorlichting Voortgezet Onderwijs voor groep 8 ouders
MR-vergadering
Toetsmap groep 6 t/m 8 mee
Lesvrije dag groep 1 t/m 4
Sinterklaasfeest, alle kinderen 12.00u vrij.
Nieuwsbrief december

