Schoolbrief CNS Herédium

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
maart. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op
onze website.

Wat een machtig wonder,
Jezus, van God gezonden,
heeft het kwaad verslonden,
want Hij leeft, is opgestaan!
Wie had durven dromen,
hoe God Zijn macht zou tonen?
De macht van dood en zonde
is ineens tenietgedaan.
Nu breekt het nieuwe leven aan,
omdat de Heer is opgestaan,
die alle macht in handen heeft:
omdat Hij leeft.
Nu dienen wij met diep ontzag,
de Heer die alles heeft volbracht,
die alles geeft wat ons ontbreekt
omdat Hij leeft.
Naar Machtig Wonder van Sela

23-03-2018
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Terugblik
*We zijn op Biddag met alle kinderen van de
school naar de kerk geweest. De collecte was bestemd voor Kerk in Actie: Samen zetten we ons in
tegen kinderarbeid in Colombia. Er is totaal
€229,10 opgehaald. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Dit bedrag hebben
wij vanuit het zendingsgeld
aangevuld tot €300,-

*Woensdag is het project ‘Indianen’ geopend.

Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Voor u als ouder betekent dit dat
u de school van uw kind moet laten weten of er
foto’s van uw kind gepubliceerd mogen worden.
We gaan dit inventariseren via de ouderportaalapp. Op het moment dat het mogelijk is om dit
door te geven wordt u daar bij het openen van de
app op gewezen. We verzoeken u vriendelijk om
deze gegevens in te vullen.

*FC Utrecht heeft een gastles in groep 56 over
gezonde voeding gegeven en een kinderpersconferentie voor alle leerlingen op de school.

Pas op het moment dat u de gegevens hebt ingevuld kan de app weer gebruikt worden als voorheen.

Pasen: viering en ontbijt

*Er zijn in alle groepen activiteiten van Kunst Centraal geweest. Deze keer waren de presentaties
op school i.p.v. buitenshuis:
- Groep 0,1,2 heeft een leskoffer gekregen;
- Groep 3,4 heeft gezocht naar woorden in de
wijk en dit afgesloten met een literaire gastles;
- Groep 5,6 kreeg bezoek van een danser die begeleid werd door een trompettist;
- Groep 7,8 heeft landschappen geschilderd onder begeleiding van een kunstenares.

Donderdag 29 maart vieren we op school Pasen.
Het thema van de viering is “Geef het door”. Afgelopen week
hoorden en volgende week horen
de kinderen in de
klassen de bijbelverhalen voorafgaand aan Pasen. We mogen aan elkaar doorgeven wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan: Hij
is voor onze schuld gestorven, heeft dit vrijwillig
gedaan. Hij bleef niet dood, maar stond op uit de
dood. Dit geweldige nieuws mogen we aan elkaar
doorgeven.
We beginnen deze dag met het Paasontbijt. Alle
kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Omdat we in de aula eten en dit moeten
voorbereiden, kunt u niet voor half negen de
school in. Voor de duidelijkheid: de kinderen ontbijten deze ochtend op school.

Oudertevredenheidspeiling

Mededelingen

Vorige week vrijdag heeft u een uitnodiging gehad voor de oudertevredenheidspeiling. Totaal
hebben 25 van de 66 ouders deze ingevuld. Allen
hartelijk bedankt.
De sluiting van de peiling is een
week opgeschoven. De vragenlijst
staat nu open tot zaterdag 31
maart. Voor een eerlijke beeldvorming zou het
fijn zou wanneer te minste de helft van de ouders
de tevredenheidspeiling heeft ingevuld. We gaan
dus voor meer dan 33 reacties. U geeft de school
toch ook feedback door middel van deze peiling?
Alvast bedankt!

Nieuwe leerlingen
Deze week is Rafaël Peters gestart in groep 3.
Hartelijk welkom op onze school! We wensen jou
en je ouders een fijne, leerzame tijd toe bij ons op
school.
In april komen Joas Schippers en Dani de Gans bij
ons op school. Ze zullen starten in groep 0,1,2.
Hartelijk welkom en ook een fijne tijd toegewenst.

Vakantierooster schooljaar 20182019

22-10-2018 t/m 26-102018
24-12-2018 t/m 04-012019
25-02-2019 t/m 01-032019
18-04-2019 t/m 22-042019
29-04-2019 t/m 03-052019
30-05-2019 t/m 10-062019
22-07-2019 t/m 30-082019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag &
Tweede Paasdag
Meivakantie (dit jaar
maar 1 week)
Hemelvaart, vrije
week, Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Veel vakanties staan landelijk vast. Eén week per
jaar is vrij in te vullen. Normaal kiezen wij voor 2
weken meivakantie, maar omdat de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie dit
schooljaar 11 weken is, hebben wij er met instemming van de MR voor gekozen een week vakantie in te plannen tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Schoolfotograaf
Woensdag 11 april komt onze schoolfotograaf Jeroen Strack op school. Hij zal portretfoto’s,
groepsfoto’s, broerzusfoto’s en een speciale afscheidsfoto voor groep 8 maken. Broertjes en
zusjes die niet op school zitten, krijgen ook de gelegenheid om met hun oudere broer(s) en/of
zus(sen) op de foto te gaan.
Verdere informatie en een intekenlijst volgen op
het ouderportaal. Het bestellen van de foto’s gaat
digitaal.
Dit jaar hebben we gekozen voor pakket B.

http://www.strackefotografie.nl
CITO Eindtoets
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april hebben
de kinderen van groep 8 de CITO Eindtoets. Dit
jaar doen wij voor het eerst mee met de digitale
versie. Het voordeel hiervan is dat de toets na
dag 1 afstemt op het niveau van het kind. De kinderen van groep 8 hebben deze week een proeftoets gemaakt om te ontdekken hoe alles werkt.
Afgelopen maand zijn de kinderen van groep 8
aangemeld op de diverse middelbare scholen. De
uitslag van de CITO Eindtoets heeft alleen invloed
op deze verwijzingen wanneer de toets laat zien

dat de desbetreffende leerling een niveau hoger
aankan.
De school is benieuwd hoe onze leerlingen van
groep 8 zich ontwikkeld hebben. De CITO Eindtoets geeft naast een individueel advies, ook een
duidelijk overzicht van de cognitieve ontwikkeling
van de groep.

Via deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor het
meeleven en de hartverwarmende reacties en cadeautjes.

De EigenWijsPrijs
We merken dat de boeken van EigenWijsPrijs de
weg naar de kinderen thuis hebben gevonden. De
meeste boeken zijn al door 3 of meer kinderen
gelezen. Eind april zullen wij aan de jury van de
EigenWijsPrijs doorgeven welke boeken onze kinderen het leukst vinden.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang. Via het
ouderportaal hebben wij hulp gevraagd. Er zijn
veel reacties binnenkomen. Volgende week krijgen deze ouders bericht.

Project Indianen
Deze weken werken wij aan ons project. Het
thema is verruimd: i.p.v. het Wilde Westen is het
Indianen geworden. Misschien zult u nog wel een
verdwaalde cowboy tegenkomen.
De projectavond is donderdag 5 april. U bent dan
van 18.30 tot 20.00 welkom op school om te zien
waaraan de kinderen hebben gewerkt.
Burgerschap

Personeel
Meester Harm stopt dit schooljaar met lesgeven
bij ons op school. Hij mag gaan genieten van zijn
pensioen. We zijn dankbaar dat meester Harm zo
lang op onze school mocht werken en zich mocht
inzetten voor ‘vooral’ de oudere kinderen. Hoe
het afscheid ingevuld wordt, hoort u nog van ons.
Meester Stefan is maandag 19 maart opnieuw
vader geworden van een zoon. Hij heet Boaz Lenn
Aron.

Wist u dat wij dit jaar Snappet inzetten bij het vak
Burgerschap. Snappet bij Burgerschap? Zeker.
Snappet heeft 20 lessen ontwikkeld voor groep
78. De lessen zijn actueel, speken kinderen aan
en behandelen maatschappelijke vraagstukken:
kinderrechten, het milieu, culturele verschillen,
ruzie en vrede, politiek en vluchtelingen. De lessen zijn een goede aanvulling op ons lesprogramma en zetten de leerlingen van de bovenbouw aan het denken.

Agenda
Week 13 en 14
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
Donderdag 5 april
Woensdag 11 april
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag
19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april t/m 4 mei

Vrijdag 25 mei
Met vriendelijke groet, namens het team,
Stefan van Ee

Projectweken
Paasontbijt
Paasviering
Paasweekend
Kijkavond project 18.30 – 20.00 uur
Schoolfotograaf
CITO Eindtoets groep 8
Koningsontbijt & Koningsspelen
Meivakantie

Fancy Fair

