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Sinterklaas: Groot feest!
Met meer dan vierhonderd kinderen op het plein kon het
ook niet anders: de aankomst van Sinterklaas vanochtend
werd groot feest!
De komst van de Sint met zijn Pieten zorgde in de groepen
zelf voor nog meer vertier. Vanavond verder!

Inloopochtend 3 t/m 8
Van de MR

MaxClass: Volop in gebruik.

Advent
Kerstvieringen
Kerstvakantie
(Mini)Finals

MaxClass is inmiddels volop in bedrijf. Ouders worden via
de mailfunctie, de nieuwsitems, de documenten en foto’s
geïnformeerd over het reilen en zeilen van de klassen. Zo
goed als iedereen is inmiddels per gezin in de klassengroepen vertegenwoordigd.
Dit is de laatste nieuwsbrief die we ook via de ‘normale’ email verspreiden. Dus als u bij wilt blijven, meldt u alsnog
aan via de uitnodiging voor MaxClass die we eerder verstuurden.

HILDEGAERT
Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam
010-4180049

Komt u er niet uit? Onze beheerder, Wilco Meeldijk, helpt
u graag op weg!

Herfstfeest: Kabouters bestaan, toch?
Tijdens het herfstfeest voor de kleutergroepen op 12 november is maar weer eens onomstotelijk vastgesteld dat
kabouters toch echt bestaan.
De kleuters zijn in groepen door de wijk gegaan en hebben
namelijk wel degelijk kabouters gezien. Bovendien hebben
ze ook nog een praatje met hen kunnen maken!
Na zoveel inspanning en zoveel indrukken konden de kleuters de ochtend afsluiten met een heerlijke pannenkoek.
Soms wel twee….

Uitstapje groep 7: ‘s Avonds het leukst.
Van alle activiteiten die groep 7 in de drie dagen in Baarn
ondernam, waren de spelletjes in het donker natuurlijk
verreweg het leukst! Ze hebben erg genoten van de omgeving, de activiteiten en elkaar. Het was een groot succes!
Via de fotoalbums op MaxClass van de groepen waren de
ouders bij terugkomst al bijna helemaal bij.

Nieuwsbrief

Datum 04-12-2015
Nummer december 04

Inloopochtenden: Nu groep 3 t/m 8.
Op 17 november was de Inloopochtend ‘nieuwe stijl’ voor
de groepen 3 t/m 8. 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.
Op woensdag 6 januari is weer een Inloopochtend. In de
Google-agenda, in de MaxClass agenda en op het koelkastlijstje op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u de
eerstvolgende datum voor de Inloopochtend.

Van de MR: Update, laatste vergadering.
De MR heeft samen met de directie en voorzitter AC op 24
november vergaderd, waarbij weer veel besproken is.
De leerkrachten van de bovenbouw zijn begonnen met het
project leerKRACHT. Stichting leerKRACHT ondersteunt
scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje
beter’ te creëren. Hierbij werken leerkrachten en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar
eigen inzicht te verbeteren. Drie processen
(‘instrumenten’) staan hierin centraal; Lesbezoek én Feedbackgesprek, Gezamenlijk lesontwerp, en Bordsessies. Een
bordsessie is een gestructureerd kort overleg in kleine
teams waarbij een verbeterbord gebruikt wordt om leerling-doelen en verbeteracties te bespreken. De leerkrachten van de bovenbouw zijn hier nu wekelijks mee bezig en
worden steeds enthousiaster! De middenbouw haakt voor
de Kerst aan en de onderbouw volgt in het nieuwe jaar.
Het pestprotocol is volledig herschreven, is actueler geworden en er staat een duidelijk stappenplan in.
Er is wederom gesproken over de verkeersveiligheid rond
de school tijdens brengen en halen. Het blijft voor een
aantal ouders en/of verzorgenden moeilijk om zich aan de
regels betreffende autoverkeer en parkeren te houden,
waarbij gevaarlijke situaties ontstaan! De AC is bezig met
een aantal nieuwe initiatieven, waaronder een oproep om
ouders meer te betrekken, een beloningssysteem in te
voeren en een nieuw en overzichtelijker kaartje te maken.
Het verslag van deze vergadering komt z.s.m. onder
Nieuws op MaxClass. Het verslag van de vorige MRvergadering in oktober is reeds geplaatst.

Advent: Kerst komt er aan.
Hoewel het in onze hoofden (zowel van leerkrachten als van
kinderen) gonst van Sinterklaas, hebben we maandag de
eerste van de vier adventskaarsen in de groep aangestoken.
Elke week komt er een kaarsje bij, om zo de kerstperiode
aan te kondigen.
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Kerstvieringen: Gezellig samen.
Op de laatste schooldag van dit jaar (donderdag 17 december) sluiten we af met een kerstdiner in de groepen. Behalve het elkaar laten proeven van dat wat je hebt meegebracht voor dit diner, is het natuurlijk ook het moment om
stil te staan bij de geboorte van Christus en de gedachte bij
Kerst.
De tijden voor groep 1/2 zijn van 17:45-18:45. De groepen
3-8 hebben diner van 17:30- 19:00. Ouders kunnen gedurende die tijd in de aula (of bij goed weer buiten) een
drankje drinken. Dan collecteren we voor de stichting Jarige
Job, waarover meer staat in de mail van gisteren.

Kerstvakantie: Plus lesvrije dag 18 december.
Vrijdag 18 december is voor alle kinderen vrij, dat is een
lesvrije dag. De leerkrachten zijn wel op school, om de voorbereidingen voor het nieuwe jaar te treffen.
We verwachten de kinderen weer terug op school op maandag 4 januari.

(Mini)Final: Dit jaar niet.
Dit schooljaar zullen wij helaas niet deelnemen aan de Mini
Final in de deelgemeente, en daarmee dus ook niet aan de
Final in Ahoy. De organisatie van het toernooi is zodanig
veranderd en aangepast dat wij niet mee kunnen doen.
Wij hopen dat het volgend jaar wel weer mogelijk is.

Koelkastlijstje
vrijdag 4 december
donderdag 17 december
vrijdag 18 december
maandag 21 dec.t/m 3 jan. 2016
maandag 4 januari
woensdag 6 januari
vrijdag 8 januari

Nieuwsbrief 5, december
Kerstviering in de groepen
Lesvrije dag groep 1 t/m 8, start Kerstvakantie
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2016
Inloopochtend groep 3 t/m 8
Nieuwsbrief 6, januari
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