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

Hij daalde af vanuit den hoge tot in de diepste duisternis
Voor mensen die verloren lagen om hen te brengen naar zijn licht
Hij was nabij in hun ellende, bewogen tot een treurig lot
Hij stak Zijn handen naar ze uit en bracht ze naar Zijn Vader, God
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Hij ging op zoek naar kreupelen en blinden, zonder een verwijt was
Hij iedereen nabij, Hij zocht de mensen op, terwijl Hij ze genas
Hij heeft ze lief die in het donker dwaalden en met mededogen
sprak Hij Zijn liefde uit tot hen die steeds verdwalen
Zijn liefde is zo groot

Inleiding
Zo mochten we met elkaar op donderdagavond 20
december in De Krooshof het Kerstfeest met de kinderen ouders, familie en leerkrachten vieren. Het
Kerstfeest waarin we stilstaan bij de geboorte van
Jezus Christus. Hij die kwam in alle eenvoud, geboren
in de stal liggend in de kribbe. Eenvoudiger kon het
niet zou je zeggen. De herders waren overigens de
eersten die op bezoek kwamen bij het kindje Jezus
en dat was echt niet toevallig. Overigens werd er vaak
lelijk over de herders gesproken, dat ruige volk, maar
juist zij mochten als eerste gasten het kindje Jezus
aanschouwen.
Kerst het feest van de geboorte van Jezus Christus. Hij
die ons licht gaf en geeft in de duisternis. Hij die ons
de ware boodschap meegeeft van liefde en genade.
Laten we zijn boodschap uitdragen het hele jaar door,
dan zal er werkelijk vrede zijn. Ik wens u allen namens
het team gezegende Kerstdagen toe en een gelukkig
gezond Nieuwjaar 2019!
Meester Luuc

leerlingenraad




De leerlingenraad is weer bij elkaar geweest
samen met meester Luuc.
Ze hebben aan een aantal automobilisten
parkeerschijven uitgedeeld. In de hoop dat ze
veilig zullen parkeren en niet voor school.
Verder zijn er nog allerlei andere ideeën
besproken zoals een meetlat voor schone
toiletten voor groep 5/6 en 7/8. Iedere week
worden er punten uitgedeeld voor het
schoonste toilet..

Leerplicht

Schoenendoosactie

Er zijn weer vele gevulde schoenendozen gebracht
met ook hier en daar een geldelijke bijdrage! Dit alles
voor de organisatie Edukans Schoenmaatjes. Op onze
school leren de kinderen zodoende dat geven om een
ander zeer belangrijk is en krijgen de kinderen in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!




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.

Agenda

Situatie Hoef & Haag
Vanaf 1 maart 2019 tot aan de zomervakantie zullen
waarschijnlijk 4 schoolbesturen gebruik maken van
4 à 5 lokalen in De Prenter in Vianen, waaronder dus
ook Het Talent een school van Trivia.
De keuze hiervoor is, omdat de nieuwe wijk hard
groeit en het de gemeente niet lukt om op korte termijn tijdelijke huisvesting te realiseren.
Vanuit de gemeenteraad werd meegedeeld dat het
College van B&W een raadsvoorstel gaat maken,
waarin de gemeenteraad gevraagd wordt in te stemmen met het per 1 augustus 2019 realiseren van tijdelijke huisvesting van twaalf lokalen te Gaasperwaard
Zuid. Dat is een plek buiten Hoef en Haag, maar wel
vlak tegen de wijk aan.
Ouders die hun kind willen aanmelden op CNS Herédium kunnen dit blijven doen. Uiteraard mogen de
kinderen die nu op CNS Herédium zitten gewoon op
school blijven.

Overblijf
Er mogen vanaf december 2018 weer tosti’s worden
gemaakt, omdat er nu 2 ouders voor de groep staan.
Mochten er weer te weinig overblijfouders voor de
groep staan, kunnen we dit besluit weer terugdraaien.

24 dec. 2018 – 4 jan.
2019
7 jan.
9 jan.
11. jan.
16 januari

Kerstvakantie
Inloop ouders
Luizencontrole
Ouders op de koffie groep
1/ 2
Schoonmaakavond

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 collectie op de Dankdag voor Mano a Mano heeft €250,- opgebracht hartelijk dank
hiervoor!
Vrijdag 11 januari worden de ouders van
groep 1/2 uitgenodigd om na het wegbrengen van de kinderen een kopje koffie te drinken in de personeelskamer. U bent van harte
uitgenodigd!

Met vriendelijke groet,
namens het team, Luuc Wilschut

