CNS Herédium

Schoolbrief juni/juli 2019

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand juni/juli
2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze
website. Ik wens u veel leesplezier!
In deze schoolbrief:
Inleiding
Indeling groepen
leerlingenraad
Schoolse zaken
Vakanties 2019-2020
Agenda
Mededelingen

Inleiding
Wat is het jaar toch snel voorbij gegaan hoor ik vaak
zeggen. Inderdaad zo lijkt het wel. Mijn eerste jaar op
CNS Herédium is voorbij gevlogen. Ik kan niet anders
zeggen dat CNS Herédium een school is waar het goed
vertoeven is met keihard werkende, bevlogen leerkrachten en positieve leerlingen met betrokken ouders.
17 juli hebben we de afscheidsmusical gehad van
groep 8 en wat hebben ze een prachtig optreden
neergezet. Van tevoren hebben ze geoefend onder de
bezielende leiding van Wilma, juf Arja en juf Rianne.
Groep 8 gaat ons verlaten. We hebben de leerlingen
veel Bijbelse wijsheden meegegeven hopelijk als basis
voor hun latere leeftijd.
Dan nu even uitrusten en dat is goed. Ik hoop dat
iedereen een fijne vakantie heeft en dat we jullie allen
gezond en wel maandag 2 september op school mogen begroeten.

Meester Luuc

Indeling groepen /leerkrachten
De indeling van de groepen met de leerkrachten zijn:
-Groep 1/ 2 juf Jacqueline ( maandag, dinsdag
en juf Marianne woensdag t/m vrijdagmorgen).
-Groep 3/4 juf Marianne ( maandag en
dinsdagmorgen), juf Lia (dinsdagmiddag t/m
vrijdagmorgen).
-Groep 5/6 juf Lia ( maandag en dinsdagmorgen), juf
Annemarie (dinsdagmiddag t/m vrijdag).
-Groep 7/8 Juf Rianne ( maandag t/m woensdag +
donderdag en vrijdagmorgen splitsing groep 7/8)
Juf Arja (donderdag en vrijdag).
-Juf Selma zal groep 1 t/m 4 op gezette tijden
ondersteunen op maandag t/m donderdag.
-Juf Ciska zal vrijdagmorgen de Dolfijngroep onder
haar hoede nemen.
-Juf Marijke zal op de maandag en donderdagmorgen
RT geven.
-Juf Jorien onze IB’er zal op dinsdag aanwezig zijn.

Leerlingenraad
De Leerlingenraad heeft op vrijdag 5 juli de eindpresentatie gegeven over hun ervaringen in de Leerlingenraad van het afgelopen schooljaar. Ze vonden het
vergaderen leuk, maar soms lastig met elkaar af te
spreken. Ze hebben dit jaar een ideeënbus gemaakt
en bijgehouden of de toiletten van de groepen 5 t/m 8
er schoon uitzagen aan het einde van de dag. Ook
hebben ze parkeerschijven uitgedeeld aan de automobilisten en gevraagd of ze niet willen parkeren voor
de school en vooral niet te hard te rijden omwille van
de veiligheid van de kinderen van CNS Herédium.
De Leerlingenraad adviseerde voor de volgende Leerlingenraad een jaarplanning te maken met daarin opgenomen verschillende activiteiten.
We bedanken de Leerlingenraad voor hun positieve
bijdrage.

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

Schoolse zaken
Komend schooljaar gaan we met de nieuwe digitale
Engelse methode Stepping Stones Junior aan de slag
voor groep 1 t/m 8. Deze methode sluit goed aan bij
het voortgezet onderwijs.
Groep 3 t/m 8 werken allemaal met een laptop. Ook
groep 1/ 2 gaat hiervan gebruik maken.
In de vakantie zullen grotendeels de plafonds op
school vervangen worden.
Maandag t/m woensdag 26 t/m 28 augustus ben u
van harte welkom om de boel weer op de plek te krijgen en of schoon te maken. U bent welkom van 10.00
uur -16.00 uur.

Jaarplanning
In Ouderportaal ziet u de jaarplanning staan. U krijgt
na de vakantie ook nog allemaal de papieren versie
Jaarinfo 2019-2020 aangevuld met nieuwe activiteiten.

Agenda
2 sept
4 sept
9 sept
17 sept
25 sept

Eerste schooldag
Luizencontrole
Inloop ouders
Informatieavond
Start Kinderpostzegels

Mededelingen




Ouders en kinderen ,bedankt voor uw betrokkenheid en inzet van het afgelopen
schooljaar voor CNS Herédium!
Een ieder een prettige zomervakantie
toegewenst!
namens het team van CNS Herédium

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.

