CNS Herédium
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand maart
2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze
website. Ik wens u veel leesplezier!
In deze schoolbrief:
Inleiding
Leerlingenraad
Situatie Hoef& Haag
Schoolse zaken
Vakanties 2019-2020
Welkom
Agenda
Mededelingen

Inleiding
woensdag 13 maart jongstleden mochten we met elkaar biddag vieren in de kerk met de kinderen, ouders
en leerkrachten. De kerkdienst werd geleid door Ds.
Verkuil.
Het thema van deze dienst was: ”Wat vraag jij?”
We hebben met elkaar gebeden, gezongen en geluisterd naar de preek. Aan het eind van de dienst kregen
we de zegen mee en hebben we het lied zegen ons
Heer gezongen.
Even stilstaan bij al het goede dat we mogen ontvangen van onze Heer.
Ik neem even de tijd
om met U te praten
even met U alleen.
Ik neem even de tijd
om bij U te zijn, Heer,
niemand om me heen
Zo gaan we met elkaar op weg naar Pasen waarin het
lijden en de opstanding van Jezus Christus centraal
staat. Hij die voor ons is gestorven. Hij die iedereen
accepteerde en waarin de laatsten de eersten zullen
zijn.
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leerlingenraad






De leerlingenraad is weer bij elkaar geweest
samen met meester Luuc.
Vanaf januari 2019 worden er punten
uitgedeeld voor het schoonste toilet.
Dit is te zien op de toiletmeter die door de
leerlingenraad is gemaakt.
Er is een logo uitgekozen die door de
leerlingen zelf is ontworpen.
Deze zal t.z.t. op de webiste te zien zijn.
Verder bestaat het idee om met de
leerlingenraad en meester Luuc het
gemeentehuis van Vijfherenlanden te
bezoeken.

Schoolse zaken




In maart hebben de leerlingen van de groepen
5 t/m 8 hun eindproduct gepresenteerd aan
de ouders n.a.v. de methode Blink.
Vanaf maart 2019 zijn we begonnen met de
godsdienstmethode Kind op Maandag.
We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe
methode voor Engels voor groep 1 t/m 8. We
hopen hier eind april een keuze in te maken.

\

Situatie Hoef & Haag
Vanaf 4 maart 2019 is Het Talent, een dependance
van CNS Herédium, tijdelijk in De Prenter in Vianen
gestart.
Op dit moment zijn er onduidelijkheden over de noodlocaties die na de zomervakantie in Hoef en Haag
aanwezig moeten zijn.
We hopen dat de gemeenteraad van Vijfheerenlanden
dit snel op de agenda zal zetten en besluiten zal nemen over de tijdelijke huisvesting in Hoef en Haag.

Vakanties 2019-2020
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
Herfstvakantie ma. 21 okt t/m vr. 25 okt. 2019
Kerstvakantie ma. 23 dec. 2019 t/m vr. 3 jan. 2020
Krokusvakantie ma. 24 febr. t/m vr. 28 febr. 2020
Pasen
vr. 10 apr. t/m ma. 13 apr. 2020
Meivakantie ma. 27 apr. t/m vr. 5 mei 2020
Hemelvaart
do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020
Pinksteren
ma. 1 juni t/m vr. 5 juni 2020
Zomervakantie ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020
De datums voor de studiedagen van de leerkrachten
volgen nog.

Mededelingen


Welkom nieuwe leerlingen
Welkom nieuwe leerlingen op CNS Herédium te weten
Sven Kers en Jinte Maaijen.
We wensen jullie een hele fijne tijd toe op onze
school!

Agenda
28 maart
1 april
4 april
4 april
12 april

Kijkavond project
Water aanvang 18.30 uur.
Inloop ouders
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Ouderavond
Koningsspelen met ontbijt
en sponsorloop

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!
 Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
 Donderdagavond 4 april houden we een
Ouderavond georganiseerd door de
Schoolcommissie. Het thema is ‘Mag ik ff
geld?”. De gastspreker is André Bloot van
‘Ouders van nu’, de inloop is vanaf 19.15 uur
en de aanvang is 19.30 uur. U kunt zich
opgeven bij de Schoolcommissie. Het belooft
een mooie avond te worden. De thee en koffie
staat voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
namens het team, Luuc Wilschut

