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Thema-avond MR en AC
Projectavond
Pasen
Inspectiebezoek

Thema-avond MR en AC: Lentekriebels
Op dinsdagavond 8 maart, van 20.00u. tot 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.

Verkeersweek
Inloopochtend

Projectavond: Museum Hildegaert
Overal waar je kijkt in de school is het kunst wat de klok
slaat; beeldjes van Keith Haring, muurkranten over het
pointillisme, tekeningen van Escher, het kan niet op!
Op donderdagavond 17 maart kunt u van 19.00u tot
20.00u. kosteloos ‘Museum Hildegaert’ bezoeken om uw
kunstkennis bij te spijkeren.
U bent van harte welkom!

HILDEGAERT

Pasen: Ontbijt en viering

Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam
010-4180049

De donderdag voor Goede Vrijdag staan we stil bij het
Paasfeest. Alle kinderen genieten van een Paasontbijt en
de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar de Salvatorkerk
om met kinderen en de dominee een mooie Paasviering te
houden.
‘s Middags zijn we, net als op Goede Vrijdag en op Paasmaandag, vrij.

Inspectiebezoek: 29 maart
Op 29 maart bezoekt de onderwijsinspectie de Hildegaert.
Het bezoek begint ‘s ochtend met een voorbereidend gesprek van inspectrice en directie. Daarna zijn klassenbezoeken, gesprekken met ouders en kinderen en verdere
besprekingen met directie en IB. De dag eindigt met het
bespreken van de bevindingen waarbij ook het schoolbestuur aanwezig is.
Uiteraard vinden we als team zo’n bezoek erg spannend,
maar we zien het met vertrouwen tegemoet.
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Verkeersweek: 29 maart t/m 1 april
In de week na Pasen houden we samen met de AC en MR
weer een verkeersweek. In die week herinneren we u allen
weer aan ons protocol. We belonen dan de ouders en kinderen, die op de juiste manier naar school komen en op de
juiste plek parkeren, met een mooie sticker.

Inloopochtend: 31 maart
Op donderdag 31 maart is er weer een inloopochtend voor
de groep 3 t/m 8.
U kunt dan het werk van de afgelopen periode doorkijken
en kort met uw kind bespreken.

Koelkastlijstje
do. 8 maart
Thema-avond Lentekriebels
do. 17 maart
Projectavond Kunst
do. 24 maart
‘s Middags vrij
vr. 25 en ma. 28 april
Paasvakantie
di. 29 maart
Inspectiebezoek
di. 29 maart
Start Verkeersweek
do. 31 maart
Inloopochtend groep 3 t/m 8
vr. 1 april
Nieuwsbrief 09 april
di. 19 april
MR-vergadering
vr. 22 april
Koningsspelen
ma. 25 april t/m vr. 6 mei Meivakantie
vr. 13 mei
Nieuwsbrief 10 mei
Klik op het icoontje voor directe toegang tot de actuele agenda’s:

