Schoolbrief CNS Herédium

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
februari. Hoewel erg tegenwoordig veel informatie wordt gedeeld via het ouderportaal, is deze
Schoolbrief toch nog best lang geworden. U kunt
de Schoolbrief ook terugvinden op onze website.
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Wat wil je worden?
Wat wil je worden? vroeg de juf.
Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan.
Ik wist het niet.
Ik dacht dat ik
al iets was.
Toon Hermans

09-02-2018

Terugblik
*We hebben een jaaropening gehad in de aula.
*De leverancier van de zonnepanelen heeft een
gastles verzorgd in groep 78.
*Stichting Kinderopvang Vianen (SKV) is gestart
met BSO op dinsdag.
*De school heeft een schoonmaakbeurt gehad.
Hier zijn we heel blij mee. We willen de ouders
die geholpen hebben nogmaals hartelijk danken.
*De kinderen van groep 3 t/m 7 hebben de
sportdag gehad. Ouders die hebben gereden
en/of een spel begeleid: Hartelijk dank!
( In het directieoverleg van de gemeente Vianen is er gesproken over het zwemprotocol, zolang de verantwoordelijkheid bij de groepsleerkrachten ligt, zullen wij niet meedoen
met activiteiten in het zwembad.)

*Stichting Hope & Serve heeft de kinderen een
terugblik gegeven. De kinderen vonden het
prachtig om te zien dat hun schoendoos met een
brede glimlach werd opengemaakt.

*Onze voorleeskampioen Daniëlle uit groep 8
heeft meegedaan met de regionale voorleeswedstrijden. Ondanks haar goede presentatie mag ze
jammer genoeg niet door naar de volgende ronde. Neem niet weg dat wij erg trots op haar zijn!

We zien terug op goede rapportengesprekken.
De kinderen van groep 12 en 56 hebben een podiumpresentatie gedaan.
Van veel activiteiten worden foto’s op het ouderportaal geplaatst.

Biddag
Op woensdag 14 maart bezoeken we met de leerlingen uit groep 1 t/m 8 de Biddagdienst in de
Hervormde Kerk. Deze dienst begint om 11.00
uur en wordt geleid door Ds. Verkuil. Het thema
van de dienst is: ‘Vertel het maar’. Dit thema is
ontleend aan het Bijbelgedeelte uit 2 Koningen 4:
1-7. Het verhaal gaat over een weduwe die in
een uitzichtloze situatie is beland. Tijdens de
dienst zullen we horen hoe de Here God haar op
een bijzondere manier te hulp komt. Naar alle
waarschijnlijkheid is er tijdens de dienst oppas
voor de allerkleinsten. Het doel van de collecte is
nog niet bekend.

Inschrijving nieuwe leerlingen
Voor de groepsverdeling is het fijn, dat wij van te
voren weten met hoeveel kinderen we volgend
schooljaar mogen werken. Vooral de gegevens
betreft de instroom van nieuwe leerlingen in
groep 1 zijn voor ons belangrijk om te weten.

Ouders die al kinderen op school
hebben en een
broertje of zusje
willen inschrijven,
kunnen bij de
directeur een inschrijfformulier ophalen. Deze
formulieren zijn ook te vinden op de website. Het
is wenselijk dat nieuwe leerlingen voor volgend
schooljaar in de maanden maart/april worden
aangemeld.
Nieuwe ouders kunnen met de directeur een afspraak maken voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders een rondleiding, informatie over de school, is er gelegenheid voor vragen
en kunnen de onderlinge verwachtingen worden
uitgesproken.
Mocht u ouders kennen die hun kind willen inschrijven bij ons op school, wilt u hen dan adviseren contact op te nemen met de directeur.

Vragenlijsten Sociale Veiligheid
In de laatste MR vergadering is de vragenlijst Sociale Veiligheid besproken. Dit schooljaar hebben
de ouders en de kinderen van groep 5 t/m 8 de
vragenlijst ingevuld. Totaal hebben 31 ouders de
digitale vragenlijst ingevuld. De norm van
deze vragenlijst is 3.0.
We zijn heel blij dat
we op één onderdeel
na boven de 3.0 scoren.
Hieronder een overzicht van de scores. Per onderdeel is de hoogste en de laagste score vermeld. Op de website is de gehele uitslag te zien.

Ouders
Veiligheid (klas, schoolgebouw, plein,
en onderweg)
Mijn kind voelt zich veilig op weg van
huis naar school
Mijn kind voelt zich veilig op het

3,52
3,64
3,26

schoolplein
Bang zijn voor leerlingen, leerkracht,
personeel
De school zorgt ervoor dat mijn kind
niet bang is voor de eigen leraar
De school zorgt ervoor dat mijn kind
niet bang is voor andere leerlingen uit
andere groepen
Incidenten
De school zorgt ervoor dat mijn kind
niet te maken heeft met ongewenst
seksueel getint gedrag
De school zorgt ervoor dat mijn kind
niet te maken heeft met (geen last
heeft van) pesten en/of treiteren
Welbevinden
Mijn kind gaat met plezier naar school
Mijn kind durft andere leerlingen aan
te spreken als dat nodig is
Acties
De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken
Ik kan invloed uitoefenen op het beleid
van de school
Totaal score

volwassenen in de school niet bang hoeft

3,40
3,57
3,12

3,28
3,40

3,17

3,43
3,74
3,03
3,29
3,57
2,79
3,55

Ook namens de ouders die in de MR zitten, willen
wij u benadrukken dat u via de MR altijd invloed
kan uitoefenen op het beleid van de school.

Incidenten
Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik
geen last heb van geweld

3,57
3,79

De school informeert de kinderen hoe te
handelen bij pestgedrag via whats app,
msn, e-mail en/of Internet

3,38

Totaal score

3,55

Op de website staat de uitslag van deze vragenlijsten onder het kopje downloads.
https://www.cnsheredium.nl/Downloads

Mededelingen
Nieuwe leerling
Na de vakantie is Boaz Bassa gestart in groep 1.
Hartelijk welkom op onze school! We wensen jou
een fijne, leerzame tijd toe bij ons op school.
Samenwerking FC Utrecht en gemeente Vianen
De gemeente Vianen heeft een samenwerking
met voetbalclub FC Utrecht. De gemeente organiseert samen met FC Utrecht diverse activiteiten.
Afgelopen week hebben de kinderen een folder
mee naar huis gekregen waarop staat aangegeven hoe de kinderen goedkoop een wedstrijd
kunnen bezoeken.

De uitslag van de vragenlijst die de kinderen hebben ingevuld, is met de kinderen besproken.

Kinderen
Veiligheid, klimaat in de klas, samenwerken
We bespreken in de klas hoe we met
elkaar omgaan
Ik help iemand die wordt gediscrimineerd
Aanpak van pesten, bang zijn
Ik ga zonder angst naar school, ik ben
voor niets en niemand bang op school

3,52

De leraar zorgt ervoor, dat je voor andere

3,36

3,83
3,21
3,61
3,72

Een aantal medewerkers / spelers van FC Utrecht
komt maandag 5 maart een gastles geven in
groep 5 en 6 over gezonde leefstijl. De gastles
wordt afgesloten met een activiteit en / of kinderpestconferentie.

De EigenWijsPrijs

Personeel

Dit schooljaar doen wij mee met de EigenWijsPrijs. De EigenWijsPrijs is de christelijke kinderjury, die loopt van februari tot april 2018. De kinderen van groep 4 t/m 8 lezen 14 verschillende
boeken en brengen hun stem uit. De top 3 geeft
de school door aan de jury. De auteur van het
boek met de meeste stemmen, wint de EigenWijsPrijs. Wij
hebben als
school deze
14 boeken
aangeschaft
en ze in de
groepen geïntroduceerd. De kinderen mogen de
boeken thuis lezen. Hoe meer kinderen de boeken lezen, hoe eerlijker de stemming is. De 14
boeken hebben inmiddels hun weg gevonden en
zijn door de kinderen mee naar huis genomen.

Juf Annemarie is 1 februari op therapeutische basis begonnen met werkzaamheden op school. In
eerste instantie zal ze op maandag en donderdag
op school aanwezig zijn. Ze zal ondersteunende
taken uitvoeren. Wij zijn blij dat ze weer op
school aan de slag mag en hopen op een voorspoedig herstel.
Project
In week 13 en 14 zullen wij werken aan ons project. Dit jaar zullen wij werken over ‘Het wilde
westen’. De projectavond is donderdag 5 april.

Zendingsgeld
Na de kerstvakantie is er €105,- opgehaald. Hartelijk dank daarvoor! Voor ons sponsorkind is
€30,- per maand gereserveerd. Het overige geld
zal besteed worden aan het doel dat gekozen
wordt voor de biddagcollecte.
Staking PO
Op de dag van de liefde, 14 februari,
wordt er in het primair onderwijs gestart
met de estafettestaking. Uit liefde en
zorg voor dit mooie vak wordt er bij de overheid
opnieuw een beroep gedaan op hun verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Er is structureel
meer personeel en geld nodig om kwalitatief
goed onderwijs te kunnen realiseren. De estafettestaking start in het noorden van het land, op 14
maart staat de estafettestaking in de provincie
Utrecht gepland. Hoewel wij achter de standpunten staan, doen wij deze ronde niet mee. Op 14
maand houden wij namelijk ‘gewoon’ Biddag.

Muziekdoedag
Vandaag hebben de kinderen een folder mee
naar huis gekregen van Muziekschool Vianen. Zij
organiseren een muziekdoedag . Deze muziekdoedag is zaterdag 17 februari op het Oosterlicht
in Vianen.
Fancy Fair
Noteer maar vast in uw
agenda: Vrijdag 25 mei is
de Fancy Fair. De voorbereidingen zijn al in volle
gang. Het belooft een happening te worden voor
jong en oud. Dit jaar willen we het o.a. centraal
openen en zijn er nieuwe activiteiten voor jong
en oud. Natuurlijk zal er voor iedereen iets te
eten en drinken zijn. Meer informatie volgt spoedig.

Agenda
Vrijdag 16 februari
Donderdag 22 februari

Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Vrijdag 9 maart
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Dinsdag 20 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april

Met vriendelijke groet, namens het team,
Stefan van Ee

Op de koffie bij de directeur groep 7 en 8
Concert muziekgroep blokfluit / dwarsfluit 15.15 uur in het

speellokaal
Studiedag kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Gastles FC Utrecht
Inloopuurtje ouders
Luizencontrole
MR vergadering 19.00 – 19.45 uur
KC groep 5 en 6 “de stilte” voorstelling op school
Biddag
KC groep 3 en 4 “Woorden in de wind”
KC groep 1 en 2 “Van wie is die koffer?”
Paasontbijt en Paasviering
Pasen

