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Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
juni. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op
onze website.
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Gewoon er zijn
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag!
Met z’n vreugde en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen:
gewoon er zijn!
De laatste weken van dit schooljaar zijn gevuld
met tal van activiteiten: rapporten, gespreksavonden, afscheid, musical, enz. Het is een drukke periode. Juist in deze drukke fase van het
schooljaar is het belangrijk één ding niet te vergeten: gewoon er te zijn! Voor de kinderen, voor elkaar, maar zeker ook voor God.
Terugblik
Op een stralende vrijdag is de Fancy Fair gehouden. We kunnen met elkaar terugkijken op een
geslaagde middag en avond. De uiteindelijke opbrengst is ruim €5000,-. We zijn hier super blij
mee.

Agenda

Van de opbrengst is onder andere een lichtinstallatie voor het podium aangeschaft. Deze is van-

daag geïnstalleerd. Bij de afscheidsavond van
groep 8 zal deze zeker gebruikt worden.
De kinderen van groep 3 t/m 7 zijn op schoolreis
naar Drievliet geweest. De kleuters hebben zich
tijdens het Zomerfeest vermaakt in Piratenland.

-

In de Schoolbrief zullen alleen foto’s geplaatst worden waarop kinderen staan
waarvan hun ouders toestemming hebben
gegeven.

-

Richting de pers zullen er geen foto’s meer
gestuurd worden van activiteiten waarop
kinderen staan.

-

Foto’s van schoolactiviteiten zullen gedeeld worden via het Ouderportaal. Alle
ouders / verzorgers hebben hier toestemming voor gegeven. De downloadfunctie zullen wij niet activeren.

Via het Ouderportaal van Basisonline kunt u
altijd u opgegeven gegevens wijzigen.
Hoe wij verder omgaan met de AVG kunt u lezen op de website van de school
https://www.cnsheredium.nl/Privacy
Meer dan 20 jongens en meisjes van groep 6 t/m
8 deden mee aan het schoolvoetbaltoernooi.
Groep 8 heeft meegedaan met de Olympische
dag. Dit jaar geen medailles; meedoen is belangrijker dan winnen.

Groepsverdeling
Volgend schooljaar ziet de groepsverdeling er als
volgt uit:
1/2
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Juf Jacqueline
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Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving
van kracht gegaan. Natuurlijk noodzakelijk, maar
wel een flinke klus om van alle ouders hun wensen op het gebied van fotogebruik van hun
kind(eren) te inventariseren. Via het ouderportaal
van Basisonline verzamelen wij deze gegevens.
Het merendeel van de ouders heeft ondertussen
hun wensen kenbaar gemaakt. Deze wensen varieren zodanig dat wij als school het volgende hebben besloten:
-

-

De school zal geen foto’s van schoolactiviteiten meer op de website zetten. Alleen
in de banner zullen foto’s te zien zijn van
de school en het plein.

3/4

5/6

7/8

Klassenfoto’s zullen niet meer op de website komen.
Op dinsdagmorgen wordt groep 3 en 4 uit elkaar

gehaald. Juf Marianne zal dan groep 3 lesgeven
en juf Lia groep 4. Op donderdagmorgen zal
groep 5 en 6 op dezelfde wijze worden gesplitst.
Juf Rianne zal groep 5 lesgeven en meester Luuc
groep 6. Op deze manier is het mogelijk meer gerichte instructie te geven aan de aparte groepen.
Juf Selma zal ingezet worden in groep 1 t/m 4.
Jolijn Meerkerk uit Zijderveld komt ook volgend
jaar ondersteuning bieden in groep 1/2 op de
donderdag en vrijdag.

Verwijzing kinderen groep 8
Enige weken geleden hebben de kinderen van
groep 8 de uitslag van hun CITO Eindtoets mee
naar huis gekregen. De schoolscore is 534,3. Het
landelijk gemiddelde is 534,9. Net als vorig jaar
heeft de uitslag geen invloed op de adviezen die
de school heeft gegeven.
Van onze groep 8 gaan 5 leerlingen naar het KWC
en 1 naar ’t Gilde. De niveaus van het vervolgonderwijs variëren van VMBO Basis Kader tot en
met VWO.

Mededelingen

Personeel
Juf Annemarie heeft mij gevraagd jullie te informeren over haar situatie. Zij heeft vorige maand
een nieuwe knie gekregen. Haar revalidatie verloopt voorspoedig. Begin volgend schooljaar
hoopt zij weer te kunnen starten.
Onze IB-er juf Martine zal per 1 augustus onze
school verlaten. Zij zal binnen de Vereniging aan
de slag gaan met de Dolfijn- en Delfinogroep. Wij
willen juf Martine hartelijk bedanken voor haar
inzet. Voor veel ouders speelde zij een rol op de
achtergrond. Wij, als team, gaan haar deskundigheid en zorg voor de kinderen zeker missen. Momenteel wordt er ijverig gezocht naar een vervanger.

Afscheid groep 8

Oudertevredenheidspeiling

Woensdag 11 juli neemt groep 8 afscheid van onze school. ’s Morgens zullen zij de musical opvoeren voor de kinderen van groep 1 t/m 7, de oudleerlingen en andere belangstellenden. De musical begint ’s morgens om 10.30 uur. ’s Middags
heeft groep 8 een leuke afsluitende middag,
voordat zij officieel afscheid nemen op de afscheidsavond. Hierdoor zijn alle kinderen
woensdag 11 juli om 12.00 uur uit.

De uitslag van de tevredenheidspeiling is met het
team, de MR en de SC besproken. U heeft de
school een 8 gegeven. Bedankt voor dit prachtige
cijfer. De verbeterpunten die u
de school heeft aangereikt, hebben wij verwerkt in het nieuwe
jaarplan. Wij willen gaan werken
aan:

Studiedagen schooljaar 2018-2019
 Woensdag 10 oktober 2018
 Vrijdag 22 februari 2019
 Dinsdag 2 juli 2019

-

Een inspirerende inrichting van het lokaal;

-

Door middel van de Schoolbrief u als ouder(s) beter informeren over de verbeterpunten of veranderingen;

-

Betere communicatie over de zorg die wij
verlenen aan uw kind(eren):

-

Leerlingen meer eigenaar maken van hun
eigen leerproces.

U kunt de uitslag vinden op de website.
Overblijffeest
Het overblijffeest is op donderdag 5 juli. De kinderen die structureel overblijven hoeven deze
morgen geen eten voor tussen de middag mee
naar school te nemen, hier
wordt voor gezorgd. Kinderen
die op een andere dag gebruik
maken van het overblijven,
zijn ook hartelijk welkom.
Nieuwe leerlingen
In juni is Xziva van den Berg op school gekomen.
Na de vakantie zal Luuk Kool starten in groep 1.
Hij zal al wel komen kennismaken. Hartelijk welkom!
Ouderportaal -> digitale boekenkast
Een van de onderdelen van het Ouderportaal is
de digitale boekenkast. De Schoolbrieven van af-

gelopen jaar kunt u daarin terugvinden. In de
toekomst zullen wij meer documenten gaan archiveren in deze boekenkast zodat u ze altijd beschikbaar heeft.
Schoolschoonmaak
Maandag 9 juli is de schoolschoonmaak. Via het
ouderportaal heeft u een uitnodiging gekregen.
Wij hopen dat er veel ouders ons komen helpen
de school schoon te maken.
Oudergesprekken
Vrijdag 29 juni krijgen de kinderen van groep 1
t/m 7 hun rapport mee naar huis. Dinsdagavond 3
juli en donderdagavond 5 juli staan de oudergesprekken gepland. U krijgt volgende week via het
ouderportaal een uitnodiging om een gesprek te
plannen.
Wanneer u een gesprek wil met juf Marijke (RT)
of de directie, kunt u dit via de mail aangeven.
Juf Marijke RT@cnsheredium.nl
Directie directie@cnsheredium.nl

Agenda
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Vrijdag 29 juni
Dinsdag 3 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Maandag 9 juli
Woensdag 11 juli
Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli

Studiemiddag, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Afscheid meester Harm (voor de kinderen)
Tweede rapport mee naar huis
Oudergesprekken tweede rapport
Overblijffeest, oudergesprekken tweede rapport
Barbecue voor alle ouders & afscheid meester
Harm en meester Stefan
Schoolschoonmaakdag
Afscheid groep 8
Uitzwaaien groep 8
Afscheid meester Stefan & koffiedrinken & start
vakantie

Omdat ik niet weet hoe mijn afscheid gaat verlopen kan ik daar jammer genoeg geen mededelingen over doen. Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

