Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand september 2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden
op onze website. Ik wens u veel leesplezier!
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Nieuw LOGO
Op de informatieavond van 17 september jl. is het
nieuwe LOGO getoond. Vele ouders hebben hierop
positief gereageerd, dank daarvoor!

Inleiding
Fijn dat we dit schooljaar weer goed zijn begonnen,
alsof we niet weggeweest zijn. Zo staan er weer allerlei zaken op het programma die weer gerealiseerd
moeten worden. We starten begin oktober met de
Kinderboekenweek , wordt u uitgenodigd voor welbevindengesprekken en ga zo maar door.
Wij hopen weer met elkaar een fijn, constructief en
gezegend schooljaar 2019-2020 te hebben en komt u
gerust binnen op school als u wat wilt delen met ons.
Liefhebben
is meer lief
dan hebben. (Toon Hermans)
meester Luuc

Leerlingenraad
20 september jl. hebben de kinderen van de groepen
6,7,en 8 zich kandidaat kunnen stellen voor de tweede
Leerlingenraad van CNS Herédium. De kinderen hebben een korte presentatie gegeven in de hoop gekozen te worden. Na de presentaties hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 gestemd op de kandidaten.
De kinderen die gekozen zijn: Bente, Sem,
Leonard, Joanne ,Arthur en Jasmijn.

Agenda
Schoolse zaken
In de zomervakantie zijn voor 75% nieuwe plafonds
met verlichting op onze school gerealiseerd.
Iedereen die geholpen heeft met schoonmaken hartelijk bedankt!

02-10 t/m
18-10-2019
04-10-2019
07-10-2019
08-10-2019
09-10-2019
11-10-2019
21 t/m 25-102019
30-10-2019
31-10-2019

Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht+ verjaardagen vieren leerkrachten
Inloopuurtje ouders
Ouderavond Dolfijngroep
Studiedag, leerlingen vrij
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Welbevindingsgesprekken

In verband met de Wet op privacy mogen er op school
geen foto’s of filmopnames gemaakt worden.

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
Herfstvakantie
ma. 21 okt. t/m vr. 25 okt. 2019
Kerstvakantie
ma. 23 dec. 2019 ( kinderen
’s middags vrij)
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 di. 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
(kinderen ’s middags vrij)
Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Woensdag 9 oktober 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 30 juni 2020

Mededelingen



Jaarinfo
Op ons Ouderportaal en de Website staat de Jaarplanning 2019-2020.



Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
Blokfluitcursus. Na de herfstvakantie, vanaf 31
oktober, gaat er weer een blokfluitcursus van
start voor de kinderen uit groep 4 t/m 8. De
lessen vinden plaats op de donderdagmiddagen vanaf 15:15 uur, op school in Zijderveld.
Aanmelden kan vanaf nu via docente Marilou
Krouwel: m.krouwel@casema.nl
(www.mariloukrouwel.nl). De cursus bestaat
uit 15 groepslessen voor 55 euro.
Met dank en vriendelijke groet,
Marilou Krouwel
Volgend schooljaar zal Mardine haar taak als
coördinator van de overblijf neerleggen.
We zoeken dus voor haar een vervanger.
Het is niet verplicht om overblijfmoeder of
overblijfvader te worden. U kunt dit jaar gerust met Mardine meelopen om zodoende
volgend schooljaar deze functie over te nemen. U kunt contact opnemen met school of
met Mardine zelf.
We hopen op uw respons!

