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Gevonden voorwerpen: Laatste ronde.
De afgelopen maanden heeft zich ongemerkt weer een
berg kleding verzameld onder de trap bij de hoofdingang.
Als u een kledingstuk of broodtrommeltje mist, kom kijken!
Na de laatste schooldag gaat alles wat overblijft naar een
kringloopbestemming.

Sollicitaties: Nog even geduld.
Na het bekend worden van de wensen van de collega’s en
berekening van de budgetruimte , zijn we vorige maand in
samenwerking met de MR gestart met een nieuwe sollicitatieprocedure. Een aantal collega’s wil wat minder werken en een collega wil graag studieverlof. Zo ontstond er
vacatureruimte. Deze week hebben we laatste gesprekken
gevoerd en een veelbelovende proefles gezien. Volgende
week valt het besluit en kunnen we de formatieve puzzel
gaan leggen. Daarna maken we u voor de laatste schooldag de groepstoewijzing 2016-2017 via de mail bekend.

Vakantierooster: Laatste aanpassing bekend.
Met het vaststellen door de MR van 29 mei 2017 als vrije dag voor de kinderen, is het
definitieve vakantierooster bekend. Het staat op onze website en wordt ook in de MaxClass-kalender ingevoerd.

HILDEGAERT

Herfstvakantie

za 15-10-2016 t/m zo 23-10-2016

Kerstvakantie

za 24-12-2016 t/m zo 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

vr. 24-02-2017 t/m zo 05-03-2017

Pasen

vr.14-04-2017 t/m ma 17-04-2017

Meivakantie

za 22-04-2017 t/m zo 07-05-2017

Hemelvaart

do 25-05-2017 t/m ma 29-05-2017

Pinksteren

ma 05-06-2017

(Extra vrij voor kleuters die niet naar groep 3 gaan): 22-06-2017

Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam
010-4180049

Zomervakantie

za 08-07-2017 t/m zo 20-08-2017
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Zwemwedstrijden volgend jaar: Zwarte Plasje.
Volgend jaar zijn op 1 september de traditionele zwemwedstrijden in het Zwarte Plasje.
De kinderen kunnen zich, met uw toestemming uiteraard,
bij de groepsleerkrachten opgeven. Wij geven dit dan weer
door aan het Zwarte Plasje. De kosten van de inschrijving
betaalt de school.

Schoolgids vernieuwd: Net niet...
Hoewel de commissie van ouders, MR, team en directie al
een goed plan hadden voor de nieuwe schoolgids, zal deze
er in het nieuwe schooljaar toch nog niet meteen zijn. Het
wordt een digitale schoolgids, met een bijbehorende flyer
voor geïnteresseerde ouders. Deze digitale schoolgids
wordt nu een vernieuwde website, als aanvulling op MaxClass.
Ter overbrugging passen we de huidige papieren schoolgids aan. Deze tijdelijke schoolgids zal vervallen als we de
nieuwe kunnen lanceren.

MaxClass-agenda: De enige agenda.
Nu MaxClass met de bijbehorende agenda volledig operationeel is, stoppen we met de Google-Jaaragenda. De data
die normaliter in deze agenda staan, worden ingevoerd in
de MaxClass-agenda’s van elke groep.

Schoolfruit: Volgend Schooljaar.
Bijna 100 kinderen en enkele leerkrachten genieten wekelijks van een lekkere portie fruit. We gaan volgend jaar
lekker gezond door met het uitventen van fruit in de groepen.
U kunt zich nog steeds opgeven via deze link.

Extra zorg op de Hildegaert: Nieuwe aanpak
De afgelopen jaren heeft de extra zorg op de Hildegaert
een kwaliteitsimpuls gekregen. Vanaf volgend jaar gaan
we met een nieuw systeem werken, waarvan in de praktijk
en door onderzoek is vastgesteld dat dit een goede manier
is. We gaan de leerkrachten, die op bepaalde dagen geen
groep hebben, extra inzetten in de groepen om aan de
basis (namelijk bij de instructiemomenten) extra aandacht
te geven aan de kinderen, die dat nodig hebben.
Met deze manier van werken hebben we de afgelopen
maanden succesvol geëxperimenteerd. De aanpak leidt tot
minder uitval en minder noodzaak om 1-op-1 buiten de
groep extra zorg te krijgen.
In het nieuwe schooljaar leggen we u de nieuwe aanpak
graag uit tijdens een informatieavond.
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Schoolplein: Na de vakantie!
De verandering van het schoolplein gaat dan nu echt beginnen!
In de zomervakantie gaan de kerk en school aan de slag
om de aanpassingen, die de kinderen bedacht hebben, uit
te voeren. Als we starten na de zomer, zal het vergrote en
opnieuw ingerichte plein voor nieuwe uitdagingen bij onze
kinderen gaan zorgen.

Remedial teaching: extern
Een klein aantal kinderen krijgt remedial teaching buiten
school, maar onder schooltijd. Deze selecte groep voldoet
aan bepaalde eisen in een protocol. Dit protocol hebben
we opgemaakt om er voor te zorgen, dat we bij de leerplichtambtenaar kunnen verantwoorden waarom sommige leerlingen niet op school aanwezig zijn en buiten school
extra ondersteuning krijgen.
Grond voor toewijzing is dat de leerling in elk geval gediagnosticeerd is voor een bepaalde leerstoornis. Daarbij
staan er afspraken in het protocol over overleg en overdracht tussen school en externen beschreven.
Als uw kind volgend schooljaar in aanmerking zou moeten
komen voor deze uitzonderingsregel, om onder schooltijd
buiten school RT te ontvangen, kunt u zich wenden tot de
leerkracht, de IB-ers of directie. Deze bepalen samen of
we grond hebben om hulp buiten school onder schooltijd
te mogen toestaan om de verantwoording naar leerplicht
sluitend te hebben.

Koelkastlijstje
ma. 22 aug.
do. 1 sept.
vr. 2 sept.
di. 6 sept.
do. 8 sept.
vr. 9 sept.
di. 13 sept.
wo. 14 sept.
vr. 15 sept.
di. 20 sept.
ma. 26 sept.
wo. 28 en do. 29 sept.
ma. 3 okt.
vr. 7 okt.
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