Schoolbrief CNS Herédium

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
september. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website.
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Even voorstellen nieuwe directeur
Luuc Wilschut
Per 1 augustus 2018 ben ik gestart op cns Herédium in het altijd mooie Zijderveld. Voor de vakantie heb ik kennis mogen maken met het bestuur,
het team en sommige ouders. Ik heb 19 jaar met
veel plezier mogen werken op cbs Het Kompas in
Vuren. Daar heb ik een mooie tijd gehad, maar nu
is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Stefan uw
vorige directeur heeft letterlijk en figuurlijk veel
kleur gegeven aan uw school. Ik heb dan ook een
fijne overdracht met hem gehad en wil zijn lijn op
deze school dan ook voortzetten. Cns Herédium
een open christelijke school waar iedereen wel-
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kom is en waar we onze christelijke identiteit
mogen uitdragen en daar is niets mis mee.
Naastenliefde is voor mij één van de belangrijkste
pijlers van onze samenleving. Zo hoop ik met u
allen op basis van respect fijn te mogen samenwerken. U kunt altijd contact met mij opnemen of
langskomen voor een gesprek. Zo mocht ik samen
met onze nieuwe IB’er Jorien Vossepoel maandag
3 september kennismaken met zo’n 20 ouders die
de moeite hadden genomen deze avond te komen, dank daarvoor.
Ik hoop samen met u ouders, kinderen en leerkrachten een goed schooljaar tegemoet te gaan
en daar heb ik alle vertrouwen in!

Nieuwe IB’er
Jorien Vossepoel
Mijn naam is Jorien Vossepoel, ik ben getrouwd met
Robert Vossepoel en vanaf de zomervakantie ben ik
werkzaam op Herédium als intern begeleider.
Ik ben 32 jaar werkzaam in het basisonderwijs, heb
voor alle groepen gestaan en heb 25 jaar als adjunct
directeur gewerkt. Momenteel werk ik ook als intern
begeleider op de scholen “De Hoeksteen’ in Giessenburg en ‘Het Fundament’ in Nieuwland.
Daarnaast heb ik veel kinderen met een arrangement
begeleid en zat ik in de toekenningscommissie van het
samenwerkingsverband waar Herédium ook bij aangesloten is.
In mijn vrije tijd zing ik graag. Afgelopen zaterdag
mocht ik zingen tijdens een benefietconcert in de kerk
te Hoornaar waar we geld mee hebben opgehaald
voor het project ‘Honger in Soedan’. Verder houd ik van reizen,
wandelen, sporten en lezen.
Ik heb erg veel zin om samen met
de leerkrachten en de nieuwe di-

recteur aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat
ieder kind passend onderwijs krijgt.

leerlingenraad

1. presentatie
leerlingen

2. 6 lln v
groep 6 t/m 8
worden gekozen.

3. de leerlingenraad is er
voor de lln.

We zijn de komende weken bezig met de leerlingen
van groep 6 t/m 8 een leerlingenraad in te stellen.
Het gaat als volgt:
 6 kinderen van groep 6 t/m 8= 2x2x2 zullen
worden gekozen.
 de kinderen houden max. 3 minuten een
presentatie en presenteren datgene wat ze
belangrijk vinden voor onze school.
 dan vinden er verkiezingen plaats.
 totaal 6 kinderen (3 meisjes /3 jongens) zullen
de leerlingenraad dit schooljaar
vertegenwoordigen.
 de kinderen kunnen 1 keer gekozen worden.
 verder wordt er één keer per maand onder
schooltijd met de directeur en de kinderen
vergaderd.
Uiteraard wordt de eerste leerlingenraad van cns
Heredium aan iedereen voorgesteld.

Verkeersveiligheid
De verkeerssituatie rondom de school vlak voor
en na schooltijd is niet altijd overzichtelijk. Voor
en na de vakantie hebben diverse ouders en omwonenden aangegeven dat het wegbrengen en
halen van de kinderen soms voor onnodige hachelijke situaties zorgt. Vanuit de school zijn er, in
overleg met de gemeente, een aantal aandachtspunten opgesteld om het wegbrengen en ophalen van de kinderen zo overzichtelijk mogelijk te
laten verlopen:
Automobilisten indien mogelijk de Schoolstraat via de Krooshofstraat inrijden.
Parkeren in de parkeervakken.

Kinderen uit laten stappen aan de kant
van de stoep.
Niet parkeren tegenover de hoofdingang
of op de stoep.
De kleuters worden opgehaald bij de leerkracht. De leerkracht gaat iets eerder naar
buiten en wacht met de kinderen bij de
hoofdingang. De kinderen worden door de
ouder(s), verzorger(s) opgehaald bij het
hek.

Jeugdsportfonds
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook het
nieuwe sportseizoen begonnen. Daarnaast is er op
cultureel gebied weer van alles te doen. Wilt uw
kind graag lid worden bij een sportvereniging of bijvoorbeeld meedoen aan toneel- of schilderlessen,
maar weet u niet hoe u dit moet betalen? Misschien
kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Vianen (voorheen
Jeugdsportfonds) betaalt de contributie / het lesgeld
voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs.
Aanvragen
Als ouder kunt u niet zelf een aanvraag indienen bij
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit kan alleen door
een intermediair worden gedaan. Een intermediair is
een professional die betrokken is bij de opvoeding en
verzorging van uw kind. Denk hierbij aan juffen en
meesters, jeugdhulpverleners, het sociaal wijkteam,
buurtsportcoaches, schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers.
Meer informatie
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl staat meer informatie over de bijdrage, de hoogte van het bedrag,
wanneer u in aanmerking komt, de sportmogelijkheden en hoe u een aanvraag kunt indienen. Als u nog
vragen heeft kunt u ook altijd contact opnemen met
het lokaal aanspreekpunt voor Vianen, Tessa Brouwer.
Zij is te bereiken via tbrouwer@teamsportservice.nl of
030-2099998.

Mededelingen








Er worden nog nieuwe overblijfmoeders gezocht. U kunt zich aanmelden bij Mardine
Kortlever.
U kunt de app in het Ouderportaal van de
overblijf niet gebruiken, alles loopt via
Mardina Kortlever.
Er liggen nog voorwerpen in de voorwerpbak
Zou u hierin willen kijken of er iets van uw
kind in zit? Na de herfst worden alle gevonden
voorwerpen weggegooid.
Direct na de zomervakantie is er weer luizencontrole geweest. Er zijn geen luizen geconstateerd. Mocht uw kind wel luizen krijgen
wilt u dit dan melden op onze school!
Jaarinfo en schoolgids
Deze kunt u lezen op onze website!

Stagiaires komend schooljaar
Ook dit schooljaar mogen we weer blij zijn dat we
weer stagiaires op onze school mogen ontvangen.
Dit zijn:
Aron van Soest, hij zal op de donderdag en vrijdag
stage lopen in groep 3/4. Hij volgt op het ROC midden
Nederland de opleiding voor onderwijsassistent.
Jolijn Meerkerk zal stage lopen iop de donderdag en
vrijdag in groep ½. Zij zit op de KWC.
Verder zal Melanie Noteboom de hele week stage lopen in groep 1/2. Zij is eerstejaars student en zit op de
Pabo.
Wij heten hun allen welkom en hopen dat ze een
mooie tijd zullen hebben op cns Heredium.

Welkom nieuwe leerlingen
Welkom in groep 1 Manuel van der Lee en
Eline Bambacht in groep 4.
We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op
cns Herédium.

Agenda
Woensdag 26 sept.
Maandag 2 oktober
Dinsdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Woensdag 10 oktober

Vrijdag 12 oktober
Maandag 22 oktober
t/m vrijdag 26 oktober

Start Kinderpostzegels
Inloop ouders
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar
Studiemorgen/ leerlingen zijn dan vrij
Paardenmarkt Vianen
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Met vriendelijke groet, namens het team, Luuc
Wilschut

