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Zwangerschappen: Eerste verlof is gestart.

Zwangerschappen

Deze week is juf Wendy uit groep 4.2 met verlof gegaan.
Juf Michelle Heijnemans neemt haar taken over.

Van de MR
Sinterklaas
Kerst
Ouders op de gang

Het organiseren van invulling van de andere verloven is in
volle gang. Zoals u uit een tussentijds bericht van ons
begreep, is dat dit jaar een moeizaam proces gebleken.
Groep 6.1 heeft inmiddels toch een vervangende
leerkracht gevonden. Juf Geja Vermaak komt voor groep
6.1 op wo., do. en vr.
Voor groep 3.1 op di. t/m vr. hopen we begin volgende
week helderheid te krijgen.
De eerstvolgende vervanging, die van juf Marjolein, is nog
niet helder. We adverteren en houden u op de hoogte.

Van de MR: Verkiezingen.
Tijdens de laatste MR vergadering bespraken we o.a. de
invulling van de zwangerschapsvacatures en de voortgang
van het vernieuwen van de schoolgids en website.
Bovendien is gesproken over het per direct werven van
een nieuw MR-lid vanwege de aflopende termijn van één
van de zittende ouders. U ontvangt hierover een aparte
mail.

Sinterklaas: Wat bakt hij er nu van?
‘Heel de Hildegaert bakt’ voor de Sinterklaasviering! We
zijn benieuwd of maandag alle Pieten niet zó druk zijn met
bakken, dat ze te laat op de Hildegaertschool aan komen.
Maandag 5 december weten we of op tijd zijn geweest….
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Kerst: Bij de buren.
In de laatste week voor Kerst vieren we met ouders en
kinderen het kerstfeest in de Fonteinkerk.
Op dinsdag 20 december verwachten we de ouders en
kinderen met de achternaam die begint met een A t/m
een J.
De dag erna, op woensdag 21 december, hopen we alle
ouders met de achternaam K t/m Z te verwelkomen.
De beide diensten beginnen om 19:00u. en worden geleid
door de dominee, dhr. Lourens de Jong. Om 20:00u. zijn
de vieringen afgelopen.
U krijgt na de Sinterklaas van ons nader bericht over de
kerstactiviteiten.

Afscheid nemen gr. 3: Ouders niet op de gang.
Juist omdat sommige kinderen in groep 3 het moeilijk
vinden om afscheid te nemen, vragen we die ouders en
kinderen om afscheid te nemen bij de buitendeur van de
school.
Het maakt het zo voor de school makkelijker de overgang
vlot te laten verlopen. Het helpt ook ouders, die met het
afscheid nemen van hun kind worstelen. Zij kunnen
duidelijker zijn door hun kinderen op de geldende regels te
wijzen,
Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar we vragen u
dringend om bij de buitendeur afscheid te nemen van uw
kind.

Koelkastlijstje
ma. 5 dec.
di. 13 dec.
di. 20 dec.
wo. 21 dec.
vr. 23 dec.
ma. 26 dec. t/m
wo. 11 jan.
di. 31 jan.

Sinterklaasfeest (let op: ‘s middags school)
MR vergadering
Kerstviering I Kerk
Kerstviering II Kerk
Kerstontbijt groep 1 t/m 8 (let op: ‘s middags school)
vr. 6 jan. Kerstvakantie
Inloop groep 3 t/m 8
Creamiddag 2

