Schoolbrief CNS Herédium

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
december. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden
op onze website.
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Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.
Jezus de hoop voor een wereld in nood,
komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg
naar de Vader getoond?
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een Redder is gekomen, brengt iedereen
hoop!

Mededelingen
Schoenendozen voor Stichting Hope & Serve

Zo is het beloofd!
Jezus als kind aan de wereld beloofd,
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen,
wie had dit geloofd?
De Verlosser werd mens zoals wij.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een Redder is gekomen, brengt iedereen
hoop!

Afgelopen week kregen we te horen dat onze
schoenendozen veilig in Roemenië zijn aangekomen. Op de facebookpagina van Stichting Hope &
Serve zijn al een aantal foto’s geplaatst.
https://nl-nl.facebook.com/hopeandserve/

Begin volgend jaar krijgen we een terugkoppeling.
Het is altijd bijzonder om te zien waar onze
schoenendozen terecht zijn gekomen.
Het zendingsgeld van de maanden november en
december is bestemd voor Stichting Hope & Serve. Er is totaal €181,- opgehaald.
Nieuwe leerling
Na de vakantie start Bo van Eck in groep 1. Hartelijk welkom op onze school! We wensen jou een
fijne, leerzame tijd toe bij ons op school.
Rapport (inleveren)
Vrijdag 2 februari krijgen de kinderen hun eerste
rapport mee naar huis. Dit kan natuurlijk alleen
wanneer de rapporten op school aanwezig zijn.
We hebben geconstateerd dat er nog een aantal
rapporten ontbreken. Zou u – wanneer nodig –
het rapport van uw kind ondertekend in willen leveren bij de groepsleerkracht?

Schoonmaakdag
Woensdag 17 januari is
de schoonmaakdag.
Met elkaar willen we de klassen een flinke
schoonmaakbeurt geven. U hulp is hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden via het ouderportaal.
Sportdag groep 3 t/m 7
Na de kerstvakantie hebben de kinderen van
groep 3,4 en 5 op maandag 15 januari sportdag in
Vianen. Wij zoeken ouders die ons kunnen brengen en ophalen, tevens zoeken wij 4 ouders die
kunnen begeleiden. Een aantal ouders hebben
zich al opgegeven via het ouderportal.
Groep 6 en 7 hebben dinsdag 23 januari sportdag.
Ook voor deze activiteit zoeken wij ouders die
ons kunnen brengen en/of halen. De begeleiding
wordt verzorgd door leerlingen van het Oosterlicht.

Ziekmeldingen
Wanneer uw kind
ziek is, kunt u dit
doorgeven via het
ouderportaal of via
de telefoon. Het
ouderportaal heeft onze voorkeur. U kunt in het
ouderportaal aangeven dat uw kind ziek is, vervolgens krijgt u na enige tijd een terugkoppeling
van de leerkracht.

Personeel
Het is nog onduidelijk wanneer juf Annemarie
weer aan het werk mag. De vervanging van juf
Annemarie wordt op dit moment gedaan door
juf Rianne. Deze vervanging wordt na de kerstvakantie voortgezet. Juf Rianne staat maandag,
donderdag en vrijdag voor groep 5/6. Meester
Stefan geeft dinsdag en woensdag les in groep
5/6.
Zonnepanelen

Kerstboekencollecte
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 en
8 in Zijderveld gecollecteerd voor de kerstboeken.
Ze hebben totaal €627,85 opgehaald. Super gedaan kinderen! Ouders hartelijk bedankt voor de
bijdrage. Mocht u de collecte gemist hebben en
nog willen bijdragen aan de kerstboekencollecte
dan kan dit door middel van de storting op rekeningnummer NL79RABO0358406455 t.a.v. CNS
Herédium kerstboekencollecte.

Na het updaten van de meterkast zijn de zonnepanelen in werking gezet. In de entree hangt een
scherm waarop de dagopbrengst te zien is. Na de
vakantie krijgt groep 7 / 8 van een gastdocent uitleg over de werking van de zonnepanelen.
Koffiemorgens
De koffiemorgens staan in het jaaroverzicht gepland op de woensdag. Doordat meester Stefan

vanaf de herfstvakantie noodgedwongen les is gaan geven op
de woensdag, kunnen deze koffiemorgens niet doorgaan op de
geplande data. De koffiemorgens worden nu gehouden op de vrijdagmorgen.
De koffiemorgens worden gehouden om op een
informele wijze met elkaar van gedachte te wisselen over de gang van zaken in de groep en op
school. De koffiemorgens starten om 8:30 uur en
duren een uurtje.
Op de koffie bij de directeur.
Groep 1 en 2
Vrijdag 19 januari
Groep 3 en 4
Vrijdag 26 januari
Groep 5 en 6
Vrijdag 9 februari
Groep 7 en8
Vrijdag 16 februari

Bericht gebedsgroep
Beste ouders,
Via deze weg willen we de gebedskring onder jullie aandacht brengen. Wellicht weten jullie van
het bestaan ervan, maar misschien ook nog niet.
Ongeveer 1 keer per 6 weken komen we met een
groepje ouders bij elkaar om te bidden . We bidden voor de leerlingen, leraren, het onderwijs
landelijk en voor andere zaken die met onze
school te maken hebben. Wellicht vinden jullie
het fijn om een keer aanwezig te zijn? Van harte
welkom! De eerstvolgende keer is vrijdag 26 januari. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Anneke de Leeuw.
Hartelijke groet van de gebedskring

Agenda
Donderdag 28 december
Zondag 31 december
Maandag 8 januari
Maandag 15 januari
Woensdag 17 januari
Vrijdag 19 januari
Dinsdag 22 januari
Vrijdag 26 januari
Woensdag 31 januari
Vrijdag 2 februari

Een fijne vakantie, goede feestdagen en
een hoopvol 2018 toegewenst.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Stefan van Ee

Verjaardag vrijwilligster Coby
Verjaardag vrijwilliger Arnold
Inloopuurtje ouders 15:00 – 15:15 uur
Sportdag groep 3 t/m 5
Schoolschoonmaak
Op de koffie bij de directeur groep 1 en 2
Sportdag groep 6 en 7
Op de koffie bij de directeur groep 3 en 4
Verjaardag meester Harm
Eerste rapport mee naar huis

