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Schoolplein: Laatste werkzaamheden

Schoolplein

Het schoolplein is pas helemaal af als de toegangshekken
geplaatst worden. Deze zijn besteld, maar de levering is
helaas vertraagd.

Hoofdluis
Zwarte Plasje
Informatieochtend
Schoolgids
Keep It Clean Day 010
Gevonden voorwerpen

Ook de beplanting moet natuurlijk nog worden
aangebracht. Dat wordt, afhankelijk van de plant, struik of
boom, tussen half oktober en half november gedaan.
We wachten geduldig af!

Hoofdluis: Alertheid noodzakelijk

Koelkastlijstje
In de eerste week na de vakantie worden de kinderen
gecontroleerd op hoofdluis en neten. De laatste controle
door de hoofdluisouders leverde heel veel
hoofdluisgevalletjes op!
Dit maakt dat we u vragen extra alert te reageren op
briefjes van school, als er hoofdluis en/of neten in de
groep van uw kind gevonden zijn. Het betekent ook dat
het wijs is om uw kinderen preventief te controleren.
Vergeet u niet de school op de hoogte te brengen, als u
zelf hoofdluis heeft ontdekt bij uw kind?

Zwarte Plasje: In de medailles gevallen!
Veel Hildegaertkinderen zwommen mee in de wedstrijden
in het Zwarte Plasje. Allemaal deden ze hun uiterste best,
maar niet allemaal konden ze met een medaille naar huis.
Op MaxClass staan wat foto’s van prijswinnaars.
Iedereen heeft een vaantje gekregen als aandenken. We
zijn trots op al onze zwemmers!

Informatieochtend: Er is nog plek
HILDEGAERT
Debussylaan 11
3055 TE Rotterdam
010-4180049

Op 8 september om 9.00u. is er in de personeelskamer
een informatieochtend voor ouders, die een goede school
voor hun kinderen zoeken.
Kinderen en ouders van onze school vertellen het één en
ander. Ook de directie en bouwcoördinator schetsen een
beeld van de school.
Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een school? Wijs
ze maar op de informatie-ochtend.
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Schoolgids: Op MaxClass
Onder de map ‘Docs’ en in de map ‘Docs:
Hildegaertschool’, vindt u de map ‘Schoolgids Hildegaert’,
waarin de drie delen van de tijdelijke schoolgids te vinden
zijn.
Van de voortgang van onze digitale schoolgids houden we
u op de hoogte.

Keep It Clean Day 010: Krant en TV
Op 16 september gaan de kinderen van de Hildegaert naar
buiten om, net als op vele andere plekken in Rotterdam,
hun eigen buurt schoon te maken.
De organisator heeft aangegeven dat er schrijvende en
filmende pers zijn uitgenodigd om te komen kijken bij de
Hildegaert. Als u dat vervelend vindt, kunt u dit doorgeven
aan de groepsleerkracht of directie. Dan zorgen wij dat u
kind niet in de pers (krant of Jeugdjournaal) verschijnt.
We hebben nog hulp van ouders nodig. Zij gaan met de
kinderen en leerkrachten in verschillende straten rond de
school zwerfvuil helpen opruimen. Wilt u meedoen?
Graag! U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.

Gevonden voorwerpen: Kast bijna vol
We zijn nog maar twee weken bezig, maar de kast met
gevonden voorwerpen is alweer bijna vol.
Kunt u even komen kijken of er iets van u of uw kind bij
zit?

Koelkastlijstje
wo. 7 sept.
Nieuwjaarsbijeenkomst
do. 8 sept.
Informatieochtend geïnteresseerde ouders
vr. 9 sept.
Openingsfeestje kerk met de kinderen
di. 13 sept.
Creamiddag 1
wo. 14 sept.
Uitstapje groep 7
do. 15 sept.
Schoolbrengdag
vr. 16 sept.
Keep It Clean Day Rotterdam
di. 20 sept.
MR vergadering 1
ma. 26 sept.
Inloopochtend groep 3 t/m 8
ma. 3 okt.
Opening Project Kinderboekenweek
wo. 5 en do. 6 okt. Afstemmingsgesprekken
vr. 7 okt.
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do 13 okt.
Afsluitingsavond Project Kinderboekenweek
ma. 17 t/m 21 okt. Herfstvakantie
wo 26 okt.
Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 7 en 8
vr. 4 nov.
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