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In dit nummer:

Staking
MR
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Voorlichting VO

Staking: School gesloten.
Op donderdag 5 oktober is de school gesloten geweest
vanwege de landelijke staking in het primair onderwijs. We
hopen dat deze staking positieve gevolgen heeft voor de
werkdruk in het onderwijs en daarmee de kwaliteit van
het onderwijs dat we uw kind willen bieden.

MR: Nieuw begin, met nieuwe leden.

Muziekopvoeringen
Hildegaert kledinglijn
Roken
Koelkastlijstje

Afgelopen maandag kwam de nieuwe MR voor het eerst
bijeen. Er werd afscheid genomen van de aftredende
ouderleden Christel Koolen en Jos Kemper. De nieuwe
ouderleden Helen Siebelhof en Krijn Hogenbirk hebben
samen met meester Raymond als vervangend teamlid voor
juf Rianne, zich meteen bevlogen getoond. De nieuwe MR
gaat de komende periode op zoek naar haar ambities.
Donderdag 12 oktober volgt een aantal leden een MRcursus.

Kinderboekenweek: Beste eng!
De kinderboekenweek is gestart met het voorlezen van de
jongere kinderen door de oudere kinderen. Er werd
genoten, ook al waren sommige boeken best eng.
Na het voorlezen deden de kinderen samen met elkaar
nog een klein spelletje of opdrachtje.
We sluiten de kinderboekenweek af op donderdagavond
12 oktober, van half zeven tot half acht. Houdt u uw mail
in de gaten voor informatie hierover?

Herfstvakantie: De maandag extra.
De herfstvakantie is dit jaar iets langer dan normaal. We
hebben er in samenwerking met de MR een maandag aan
vast geplakt, waarop het team een studiedag houdt over
coöperatief leren. Daarna gaan we met zijn allen op
teamuitje.
We hopen voor u en voor ons op een beetje lekker weer
op maandag 23 oktober.
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Voorlichting VO: Groep 8 moet gaan kiezen.
Dit schooljaar krijgen de kinderen van groep 8 hun advies
voor het voortgezet onderwijs. Dat advies is deels
gebaseerd op de Cito-scores van groep 6 t/m 8, en deels
op de specifieke kindkenmerken van de kinderen, zoals
werkhouding, concentratievermogen, taakgerichtheid etc.
Ouders van groep 7 en 8 krijgen deze avond algemene
informatie over het VO en specifieke informatie over de
Rotterdamse scholen voor VO.

Muziekopvoeringen: De groepen 7 treden op.
Op vrijdag 3 november voeren de groepen 7 voor de
ouders de liedjes op die zij de afgelopen periode hebben
ingestudeerd met onze muziekjuf, Monique Harteveld.
De .1 en .2 groepen hebben elk jaar wisselend de eerste
beurt of tweede beurt om het voordeel van vroege
uitvoering eerlijk te verdelen. Dit jaar is groep 7.2 vroeg en
begint groep 7.1 om 11.00u.

Hildegaertkledinglijn: Nog beschikbaar
De AC heeft een kledinglijn met het mooie logo van de
Hildegaert opgezet. U kunt deze Hildegaertkleding
bestellen. Pas-exemplaren hangen op een rek in de gang
of aula.
Hierbij de link naar de site. De Hildegaertkleding is
uiteraard niet verplicht.

Roken: Niet rond de school.
Het spreekt voor zich dat binnen de school niet gerookt
wordt. Wat klaarblijkelijk minder voor de hand ligt, is dat
we ook om de school een rookvrije zone hanteren.
We willen u vragen om op het schoolplein en de stoep
ervoor niet te roken, zodat onze kinderen gevrijwaard
blijven van het inademen van schadelijke sigarettenrook.

Koelkastlijstje
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2 okt.

Opening Kinderboekenweekproject

6 okt
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12 okt.

Afsluitingsavond Kinderboekenweekproject

16 t/m 23 okt.

Herfstvakantie (let op: maandag 23 okt. vrij)

25 okt.

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor groep 7 en 8

30 okt.
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3 nov.

Muziekopvoering groep 7.2 (8.45u.) en 7.1 (11.00u.)

9 nov.

Herfstfeest kleuters

14 nov.

Inloopochtend groep 3 t/m 8

23 nov.

Informatieochtend nieuwe ouders

1 dec.
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