CNS Herédium

Schoolbrief mei 2019

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand mei
2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze
website. Ik wens u veel leesplezier!
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Inleiding
De afgelopen periode zijn er weer veel activiteiten
geweest. Een ervan die er toch wel uitsprong was het
Schoolkamp van groep 7/8. Vele ouders hebben weer
meegeholpen dank daarvoor! Speciaal ook dank aan
de ouders van Daan en Hessel die hele tijd aanwezig
waren tijdens het schoolkamp. Ook het vossenspel
met vele onherkenbare verklede ouders deden weer
mee super!
Zelf was ik aanwezig bij de bonte avond. Wat hebben
de kinderen er een waar spektakel van gemaakt het
was een fantastisch programma met een prima sfeer!
Ook dank aan de juf Rianne en juf Arja. Het is altijd
een hele organisatie vooraf en een grote verantwoordelijkheid om alles in goede banen te leiden.
Zo gaan we weer richting Hemelvaart en Pinksteren
waar we de boodschap meekrijgen van God en Jezus
om er een betere wereld van te maken op basis van
geloof, hoop en liefde. Dat wens ik u toe en uiteraard
ook een fijne Hepivakantie!

4 en 5 mei 2019
Op 4 mei tijdens de Dodenherdenking is bij de
Krooshof een oorlogsmonument onthuld.
Het was een plechtige bjieenkomst waar ook een
aantal leerlingen zelfgemaakte gedichten voor
mochten dragen.
Ook waren er allemaal tekeningen te zien die de
leerlingen hadden gemaakt rondom 4 en 5 mei.

Leerlingenraad
De leerlingenraad zit nu in een afrondende fase. Zij
zullen op vrijdag 20 juni hun ervaringen delen met de
kinderen van het afgelopen schooljaar en tips meegeven voor het nieuwe schooljaar!

Schoolse zaken

Hulp gevraagd ouders!!!!!!
De laatste week voor de zomervakantie hebben wij
een aantal ouders nodig om het een en ander te versjouwen naar bepaalde ruimtes.
Dit heeft te maken dat in de eerste drie weken van
zomervakantie er voor 75% van ons schoolgebouw
nieuwe plafonds worden geïnstalleerd. Het betekent
dat de ruimtes van o.a. de leslokalen, leeggemaakt
moeten worden en opgeslagen in andere hiervoor bestemde ruimtes.
De avond die hiervoor geschikt is, is maandagavond
15 juli. Ook overdag kunt u ons helpen!
U kunt zich hiervoor opgeven bij Luuc via directie@cnsheredium.nl. Het kan ook via Ouderportaal

Komend schooljaar gaan we de nieuwe digitale Engelse methode Stepping Stones Junior aanschaffen voor
groep 1 t/m 8. Deze methode sluit goed aan bij het
voortgezet onderwijs.

Agenda
30 mei t/m
10 juni
11 juni
12 juni
17 juni
17 juni

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
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

24 juni t/m
5 juli

Hepivakantie
Olympische dag groep 8
Luizencontrole
Inloop ouders
Kunst en Cultuur groep 1/2 School
aan water en groep 7/8 De zaak
Vlaskamp
Citoweken

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.

Met vriendelijke groet,
namens het team, Luuc Wilschut

