CNS Herédium

Schoolbrief april 2019

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand april
2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze
website. Ik wens u veel leesplezier!
In deze schoolbrief:
Inleiding
4 en 5 mei 2019
Situatie Hoef& Haag
Schoolse zaken
Vakanties 2019-2020
Opbrengst collecte Biddag
Agenda
Mededelingen

Inleiding
We hebben met elkaar genoten van het heerlijke
Paasontbijt dat door de Activiteitencommissie was
verzorgd, bedankt daarvoor! Uiteraard hebben we het
ook met elkaar gehad over de betekenis van Goede
Vrijdag en Pasen waarin de kruisiging en de
opstanding van Jezus Christus centraal stond. Zo
gaan we richting Hemelvaart en Pinksteren.
De Eind-citotoets is ondertussen weer gemaakt door
de leerlingen van groep 8. In mei zullen de kinderen
en de ouders de uitslag binnen krijgen. Dit wordt dus
een spannend moment.

De komende periode staat er veel op het programma
o.a. het schoolreisje van groep 3 t/m 6 , het zomerfeest van groep 1/2 en groep 7/8 gaat van 15 t/m 17
mei op schoolkamp, best wel mooie dingen om naar
uit te kijken.

4 en 5 mei 2019
Uiteraard zullen we op 4 mei stilstaan bij al degenen
die in de oorlog zijn gestorven. Zij die vochten voor
onze vrijheid. Daarom mogen we ook 5 mei stilstaan
bij de bevrijding van ons land en ons realiseren dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Groep 5/6 heeft gewerkt over de Nieuw Hollandse
Waterlinie en water als vriend en vijand ervaren.
Hiervan zijn foto’s gemaakt. De kinderen van groep
7/8 hebben gedichten geschreven over 4 en 5 mei.
Tijdens de 4 mei herdenking zal er door de kinderen
uit groep 5/6 iets verteld worden over de foto’s en
kinderen uit groep 7/8 zullen een gedicht voorlezen.

Situatie Hoef & Haag

Vakanties 2019-2020

De besturen van de vier scholen zijn bij elkaar gekomen om te praten over de voortgang van de locatie
van de scholen in Hoef en Haag. In juni zal de gemeenteraad Vijfheerenlanden hierover een beslissing nemen.

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
Voorjaarsvakantie 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.

Schoolse zaken
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.

Opbrengst collecte biddag
De opbrengst van de collecte tijdens de dienst van
Biddag voor Gift voor Timon dichterbij is €186,70.
Een ieder hartelijk bedankt hiervoor!

Agenda
4 mei
5 mei
6 mei
8 mei
10 mei
13 mei
14 mei
15 t/m 17 mei
24 mei
30 mei t/m 10 juni

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Inloop ouders
Luizencontrole
Praktisch verkeersex. gr. 7
Schoolreis groep 3 t/m 6
Zomerfeest groep 1/2
Schoolkamp groep 7/8
Bezoek Watertheater
Fort Everdingen groep 5/6
Mei/juni vakantie

Na de zomervakantie 2019 zullen alle kinderen van
groep 3 t/m 8 over een laptop beschikken.

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!
Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
De opbrengst van de sponsorloop is
€3813,20 een fantastisch resultaat!

Met vriendelijke groet,
namens het team, Luuc Wilschut

