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In dit nummer:

Creamiddag
Info-ochtend
Inloop
Rapporten
Advies gesprekken VO

Creamiddag: Van toneel tot kijkdoos.
De creamiddag op 19 januari was weer een groot succes.
Er werden tal van activiteiten aangeboden in de groepen,
gangen en gymzaal. Kinderen speelden toneel, knutselden
aan kijkdozen, maakten vrolijke juwelen-bewaardoosjes en
nog veel meer.
De AC voorzag alle kinderen van drinken en een koekje.

Rapport
Lesvrije dag

Info-ochtend: Met extra hulp.

Van de MR
Van de MR en AC
Trommelant

We organiseren jaarlijks enkele Info-ochtenden. Deze zijn
bedoeld om mensen, die op zoek zijn naar de juiste school
voor hun kind, meer te vertellen over de Hildegaert.
Deze keer hebben ook leerlingen van groep 8 een bijdrage
aan de ochtend geleverd. Renée en Isis vertelden hoe zij
de school na bijna acht jaar hebben ervaren. Zij konden
zelfs de (soms lastige) vragen van de nieuwe ouders goed
beantwoorden.

HILDEGAERT
Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam
010-4180049

Inloop: Ook voor de groepen 6 t/m 8!
Tijdens de Inloopochtenden nodigen we niet meer alleen
de ouders van groep 3 t/m 5 uit, ook de ouders van groep
6 t/m 8 zijn welkom.
Dit is deels om de periode tussen het afstemmingsgesprek
en het eerste rapport te overbruggen. Wij willen u zo extra
inzicht geven in de vorderingen van uw kind.

Rapporten: Voortgangsgesprekken.
Op 16 en 17 februari zijn de Voortgangsgesprekken. Deze
sluiten aan op de Afstemmingsgesprekken. Daarnaast worden de laatste Cito’s en het rapport besproken.
U wordt hier komende maandag op de gebruikelijke wijze
voor uitgenodigd: met de digitale link naar de intekenlijsten.
Een aantal ouders heeft tussentijds, na de interne leerlingbesprekingen van de Intern begeleider met de groepsleerkracht in november, al contact gehad met de leerkracht.
Deze ouders worden niet extra uitgenodigd voor een gesprek.
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Adviesgesprekken VO: Na de Hildegaert?
Volgende week zijn de gesprekken van de directie en leerkrachten van groep 8 met de ouders van kinderen die naar
het Voortgezet Onderwijs gaan. Daar wordt het Voorlopig
Advies, dat in groep 7 is gegeven, veranderd in een Eindadvies. Het advies is gebaseerd op de indruk, die de school
in de afgelopen jaren van het kind heeft opgedaan . Het
gaat daarbij voor een groot deel om inzet, werkhouding,
concentratie en motivatie. Daarnaast vormen natuurlijk de
Cito-scores van de laatste drie schooljaren een goede onderbouwing voor het advies.
Met het advies kunnen ouders hun kinderen op een VOschool inschrijven.
In april wordt de Cito Eindtoets afgenomen. Deze dient in
feite als een ‘controlemiddel’ achteraf, om vast te stellen
of het juiste advies is gegeven.
De Hildegaertschool houdt zich, als alle Rotterdamse scholen in dit traject, aan de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Lesvrije dag 19 feb.: En dan, vakantie…!
Op 19 februari is het een lesvrije dag. De kinderen zijn vrij
en de leerkrachten gebruiken die dag om in alle rust gemeenschappelijk aan bepaalde taken te werken.
In de week die volgt is het Voorjaarsvakantie. Op 29 februari verwachten we alle kinderen weer terug op school.

Van de MR: De ouderenquête.
Vorig jaar is er onder de ouders een ouderenquête verspreid. Wij hebben voor de zomervakantie een samenvatting van deze enquête doorgemaild met de toezegging
een verdieping/plan van aanpak te maken van de meest
voorkomende "zwakke punten" .
Op MaxClass kunt een overzicht vinden van die meest
voorkomende punten en de plannen die gemaakt zijn en
de acties die ondernomen zijn.
Tevens is op Max Class, in de map Docs, de gehele enquête terug te vinden.

Van de MR en AC: De Thema-avond.
Save the date!
Op dinsdag 8 maart van 20.00u.-22.00u. organiseren de
MR en de AC weer een ouderavond.
Het onderwerp is dit jaar "Lentekriebels", praten over
relaties en seksualiteit met uw kind. Het belooft een zeer
informatieve avond te worden.
Meer informatie volgt volgende week.
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Trómmelant: De SKVR zorgt voor ritme.
Vorige week is de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam op de Hildegaert geweest voor een aantal workshops
met slagwerk.
Omdat er ook heel grote trommels werden gebruikt, kon
iedereen in het gebouw meegenieten van de leerzame les,
die de groepen kregen.
Om in slagwerk termen te blijven: het was een doorslaand
succes!

Koelkastlijstje
vrijdag 5 februari
dinsdag 9 februari
woensdag 10 februari
donderdag 11 februari
dinsdag 16 februari
woensdag 17 februari
vrijdag 19 februari
maandag 22 t/m vrijdag 26 feb.
vrijdag 4 maart

Nieuwsbrief 7, februari
Adviesgesprekken VO groep 8
Adviesgesprekken VO groep 8
Rapporten groep 3 t/m 7 mee
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
Lesvrije dag groep 1 t/m 8
Voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief 08

Klik op het icoontje voor directe toegang tot de actuele agenda’s:

