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Beste ouders, verzorgers,

leerlingenraad
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand november. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze
website.
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De leerlingenraad is voor de eerste keer bij
elkaar geweest samen met meester Luuc. Er
wordt een houten brievenbus gemaakt waar
alle kinderen hun ideeën in kunnen
deponeren.
Verder heeft de leerlingenraad aangegeven
dat er onnodig wordt geparkeerd voor de
school en soms ook te hard gereden. Ze gaan
een actie verzinnen om dit aan de
automobilisten kenbaar te maken.
Verder zijn er nog allerlei andere ideeën
besproken waar we u in de komende
nieuwsbrief verder over zullen informeren.

Inleiding
We zijn weer op weg naar Advent. Voor ons christenen is het de benaming voor de aanloopperiode naar
Kerst. De naam Advent komt van het Latijnse woord
adventus dat komst betekent. De komst van de Messias. Advent is van zondag 2 december tot maandag
24 december.
Nu dus eerst de periode van bezinning op weg naar
Advent. Hoe gaan we met elkaar om als mensen op
deze aarde? Daarin schieten we vaak te kort.
Daarom mogen we blij zijn dat we de Messias mogen
verwachten. Hij die ons leerde hoe we daadwerkelijk
om moeten gaan met elkaar op basis van respect.
We hebben met elkaar Dankdag gevierd en God bedankt voor alles wat Hij ons geeft.
Nu gaan we een periode in van cadeautjes krijgen en
juist ook deze tijd vraagt God ons dat we er moeten
zijn voor al degenen die eenzaam zijn, jong en oud.
Laten we met elkaar blijven bouwen aan een mooie
toekomst in Zijn naam.
Meester Luuc

Gezond eten
Ieder woensdag en vrijdag is er fruitdag. We hopen
dat u uw kind een gezonde hap meegeeft.
Uiteraard mag dit ook de hele week!

Overblijf

Verkeersveiligheid
HERHAALDE OPROEP:
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.

Vanaf vrijdag 2 november worden er geen tosti’s meer
gemaakt i.v.m. de grootte van de groepen, dit om de
veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen. We
zoeken nog steeds naar overblijfmoeders! U kunt zich
aanmelden bij Mardine Kortlever.

Leerplicht




Ieder kind vanaf 5 jaar is verplicht naar school
te gaan.
Als er een verzoek is om vrij te vragen mag dit
alleen conform de wetten van de leerplicht.
Regelmatig kan een leerplichtambtenaar de
school bezoeken en zal er worden getoetst of
er aan de regels en voorwaarden wordt voldaan.

Welkom
Welkom in de kleutergroep:
Sem de Gans
Sarah de Leeuw
Ewald Drummen
We wensen jullie een fijn schooltijd toe op
CNS Herédium!

Agenda
26-30 nov.
Maandag 3 dec.
Woensdag 5 dec.
Donderdag 20 dec.
Vrijdagmiddag 21 dec.
24 dec. 2018 – 4 jan.
2019

Breekweek Dolfijngroep
Inloop ouders
Sinterklaas
Kerstfeest
Kinderen zijn ’s middags
vrij
Kerstvakantie

Mededelingen







Er liggen nog voorwerpen in de voorwerpbak.
Zou u hierin willen kijken of er iets van uw
kind in zit?
Jaarinfo en Schoolgids
Deze kunt u lezen op onze website!
De Schoenendoosactie gaat de komende
periode ook weer van start. U heeft allen
hierover een brief ontvangen via Ouderportaal.
We hopen weer op uw medewerking.
Met de geïntegreerde methode van zaakvakken Blink gaan we weer een nieuwe periode
in met een nieuw thema per goep.
De collectie op de Dankdag voor Mano a Mano heeft €250,- opgebracht hartelijk dank
hiervoor!

Met vriendelijke groet, namens het team, Luuc
Wilschut

