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Uitstapje groep 7: Leerzaam en leuk.
De groepen 7 gaan van 11 t/m 13 nov. op pad. Zij gaan
drie dagen naar Baarn, naar Schoolbuitenhuis De Stulp.
In die week gaan zij leerzame dingen ondernemen, maar
ze zullen natuurlijk ook veel lol met elkaar beleven.

LeerKRACHT
Website

Herfstfeest groep 1 en 2: Wat zit daar in het bos?

MaxClass
Lesvrije dag groep 1 en 2
Van de MR
Van de AC
Sinterklaas

Op donderdag 12 november vieren de kleuters het
herfstfeest! Het is de hele dag feest waarbij ze 's ochtends
beginnen met een boswandeling.
Tijdens de wandeling doen ze spelletjes, luisteren ze naar
een verhaal en nog veel meer. Daarna eten ze samen pannenkoeken en volgt er nog een mooie voorstelling.
De schooltijden zijn deze dag ongewijzigd. De kinderen
hoeven geen eten en drinken mee te nemen, hiervoor
wordt gezorgd. We raden u wel aan om uw kind i.v.m. het
herfstweer regenlaarzen en een regenjas mee te geven. Bij
erg slecht weer blijven we natuurlijk binnen.

Inloopochtenden: Uitbreiding naar gr. 6 t/m 8.
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Op 17 november is er weer een Inloopochtend. Deze Inloopochtenden zijn er om u op de hoogte te houden van
de werkzaamheden van uw kind, in de periode tussen de
rapporten. Het is gemiddeld 1 dag per maand, op telkens
een andere weekdag.
Voor de groepen 6 t/m 8 is er ook behoefte ontstaan aan
een moment om ook even te kijken naar het werk van het
kind, zeker nu het eerste rapport in februari wordt gegeven.
De ouders van de groepen 6 t/m 8 worden vanaf nu ook
uitgenodigd in de groep van hun kind om daar het werk en
de toetsmap te bekijken. De toetsmap wordt ook nog
steeds mee naar huis gegeven. De Inloopochtend is verlengd naar een half uur, van 8.30u tot 9.00u. om u voldoende tijd te geven bij meer kinderen te kijken.
In de Google-agenda en op het koelkastlijstje op de laatste
pagina vindt u de eerstvolgende datum voor de Inloopochtenden.
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VO voorlichting voor groep 8: Wat nu?
De kinderen in groep 8 hebben aan het eind van vorig jaar
een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs
gekregen. Zij hebben dus een denkrichting voor de oriëntatie op scholen voor het VO voor volgend schooljaar.
De groepsleerkrachten van groep 8 houden op 18 november een voorlichting over de inrichting van het voortgezet
onderwijs en de specifieke scholen voor VO in onze regio.
Van ouders van groep 8 kregen we voor de huidige ouders
van groep 7 de tip om ook alvast eens open dagen van scholen te bezoeken, om zo een idee te krijgen van wat er aan
mogelijkheden in het Rotterdamse voortgezet onderwijs is.
Daarnaast bent u als ouder van groep 7 uitgenodigd aan te
schuiven bij deze voorlichtingsavond voor groep 8

LeerKRACHT: Elke dag een beetje beter.
Maandag 26 oktober was 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.
De bovenbouwcollega’s zijn inmiddels gestart en ze zijn
enthousiast! Gefaseerd komen de midden– en onderbouwcollega’s in de loop van het jaar ook aan de beurt.
Voor een komende sessie in de bovenbouw wordt kinderen gevraagd om met de leerkrachten te praten over de
sfeer in school. Het is tekenend voor LeerKRACHT, waarin
de (professionele) dialoog over de verbetering van onze
kwaliteit voorop staat.
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Vorige maand kondigden we aan dat onze website vernieuwd zou zijn. Dat lukt echter pas deze week. 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. Qua ‘look’ is de website aangepast en er
zijn hoofdstukken over ons onderwijs toegevoegd.
Benieuwd? Klik hier!
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MaxClass: Is in de lucht!
MaxClass is inmiddels al een poosje operationeel. Een groot
aantal ouders heeft zich via de verstuurde link aangemeld,
een aantal moet dat nog doen. Deze ouders hebben een
hernieuwde uitnodiging gekregen. De huidige correspondentie via de mail zal vooralsnog even gehandhaafd blijven,
omdat ouders anders informatie missen.
Behalve om u met de berichtjes uit de groep op de hoogte
te houden, is MaxClass ook in het leven geroepen omdat we
vanuit ouders vaak hoorden dat zij graag inzicht wilden in
welk huiswerk er was. Dat was dan mede omdat kinderen
bijvoorbeeld het huiswerk in de tas vergaten. Bovendien
vond men dat de kwaliteit van de kopietjes erg slecht was
of dat alles nogal verfrommeld uit de tas kwam. Met MaxClass brengen we nu de ouders op de hoogte van het huiswerk en kunnen we digitaal goede kopieën aanleveren.
Het is dus niet bedoeld als verplaatsing van verantwoordelijkheid voor het huiswerk, maar een tegemoetkoming aan
de ouders, waarbij we de verantwoordelijkheid voor het
huiswerk juist willen delen. Zo nemen we gezamenlijk de
verantwoordelijkheid zowel als school als thuis voor het
(leren omgaan met) huiswerk.

Lesvrije dag groep 1 t/m 4: 27 november.
Op 27 november zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 weer
vrij. De leerkrachten gebruiken deze lesvrije dag voor
schoolbrede taken.

Van de MR: Verslag
Hildegaertschool
Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam

De MR heeft dinsdag 6 oktober weer vergaderd. Er is gesproken over het digitaliseren van de schoolfotograaf en
vooral de manier van betalen wat gemakkelijker te maken.
Ook kwamen de afstemmingsgesprekken van begin oktober
(veel positieve reacties van ouders en leerkrachten) aan
bod.
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De verkeersactie van september werd geëvalueerd en er is
samen met de directie en de AC een vernieuwd protocol
gemaakt. Daarnaast is er gesproken over de Pieten die de
Hildegaert komen bezoeken. Zij zijn zwart geworden door
de schoorsteen. Er wordt geen verband met etnische achtergrond gelegd en de Pieten zullen geen rode lippen en
gouden oorringen hebben.
De MR heeft ook de verantwoording van het schoolfonds
doorgenomen en de begroting van 2015-2016 goed gekeurd.
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Van de AC: Verkeer rond de school.
In september jl. heeft de eerste onaangekondigde verkeersweek actie plaatsgevonden. Met deze actie willen de AC en
het schoolbestuur de veiligheid van onze leerlingen die lopend en op de fiets naar school komen, onder de aandacht
brengen van alle ouders en verzorgers.
Het was goed te zien dat er veel van onze leerlingen en hun
ouders op de fiets en lopend naar school komen. Ook parkeert een groot aantal van onze ouders hun auto’s op de
aangegeven parkeerzone.
Desondanks heeft de AC helaas moeten opmerken dat er
toch enige onveilige situaties worden gecreëerd door menig
ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen.
Het gaat dan om het parkeren op plaatsen waar er niet geparkeerd mag worden, zoals op de hoeken van de Debussylaan/Terbregselaan en Beethovensingel, parkeren bij inen uitritten aan de Terbregselaan, het inrijden van de Debussylaan met de auto, midden op de weg stoppen en kinderen uit laten stappen waardoor er een blokkade ontstaat.
Dit soort acties zorgt voor onoverzichtelijke en onveilige
situaties voor onze kinderen.
Door het aanspreken van ouders op hun gedrag heeft de AC
ook teruggekregen dat het huidige verkeersprotocol toch
enige onduidelijkheid geeft aan ouders met betrekking tot
welke straten zij wel of niet mogen inrijden en/of parkeren.
De AC heeft de verkeersactie met het schoolbestuur en de
MR geëvalueerd en de opmerkingen van ouders meegenomen. Naar aanleiding hiervan is in overleg met het schoolbestuur, de MR en AC het huidige verkeersprotocol opnieuw geijkt.
Tevens is besloten om vaker onaangekondigde en spontane
verkeersacties te houden om de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen.
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Wij doen dan ook een beroep op alle ouders en verzorgers
zich te houden aan het verkeersprotocol.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van alle
leerlingen van onze school.
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Sinterklaas: Geheimhouding verplicht.
Op de dag dat de volgende nieuwsbrief verschijnt, vieren
we het Sinterklaasfeest.
De Sint heeft al aangegeven dat de kans groot is, dat hij ook
dit jaar tijd heeft voor een bezoekje, maar dat moet natuurlijk geheim blijven….
We informeren u hierover via de MaxClass pagina.

Gym: Observaties voor leerlingvolgsysteem
Dit jaar zijn wij gestart met de eerste stappen van het leerlingvolgsysteem bewegen en spelen voor de groepen 3 t/m
8. De verschillende vaardigheden worden tijdens de gymlessen geobserveerd.
Deze zijn veelzeggend voor het niveau binnen de verschillende bewegingslijnen, waardoor de leerkracht meer informatie krijgt over de leerlingen om zo tot goede lessen bewegingsonderwijs te komen.
Belangrijkste blijft echter het plezier in bewegen en de leerlingen in aanraking laten komen met een breed bewegingsaanbod.

Koelkastlijstje
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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
donderdag 17 december
vrijdag 18 december

Uitstapje groep 7
Herfstfeest groep 1 en 2
Inloop groep 3 t/m 8 (NIEUW)
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
Kerstviering in de groepen
Lesvrije dag groep 1 t/m 8, start Kerstvakantie

