Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
December 2019/januari 2020. U kunt de Schoolbrief
ook terug vinden op onze website. Ik wens u veel
leesplezier!
In deze schoolbrief:
Inleiding
Welkom
Schoolse zaken
Leerlingenraad
Overblijf ???
Agenda
Mededelingen
Vakanties

Inleiding
Wat was het weer mooi om het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus, met elkaar te vieren in De
Krooshof. Hij kwam voor ons op deze aarde als een
wonder boven wonder, om die mooie boodschap mee
te geven van geloof, hoop en liefde het hele jaar door.
Zo gaan we weer met elkaar het nieuwe jaar 2020 in
met onze eigen, mooie, maar ook soms verdrietige
herinneringen, die achter ons liggen.
Ik hoop dat een ieder goed zal uitrusten in de kerstvakantie zodat we elkaar gezond en wel weer mogen
zien op 6 januari 2020 op CNS Herédium!
meester Luuc

Gebed Fransiscus van Assisi:

Heer, maak mij tot instrument van Uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te maken als om anderen gelukkig te
maken; niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen
te begrijpen; niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten; niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Leerlingenraad
Welkom nieuwe leerlingen
We heten van harte welkom:
Fiene Maaijen,
Thijme Kemkes,
Daniël Bassa
We hopen dat jullie een fijne tijd op CNS Herédium
zullen hebben!

Vrijdag 20 december jl. zijn er weer een aantal punten besproken in de Leerlingenraad
 Meester Luuc heeft contact gehad met de
gemeente. Er is toegezegd dat na de kerstvakantie op een vrijdag enkele raadsleden
onze school zullen bezoeken.
 Ook is er toegezegd dat de Leerlingenraad het
gemeentehuis mag bezoeken.
 De Leerlingenraad gaat zich buigen over hoe
de aula moet worden ingericht ( stilleerplek,
overlegplek en plek om te ontspannen, bibliotheek). Tekeningen/ideeën van leerlingen
worden verzameld en het uitgewerkte plan
wordt dan weer voorgelegd aan de leerkrachten.

Schoolse zaken
In verband met de Wet op privacy mogen er op
school geen foto’s of filmopnames gemaakt worden.
Helaas gebeurt dit nog regelmatig!
We vragen u hiervoor echt uw begrip en medewerking!

Overblijf nieuwe schooljaar ???
Voor het vrij vragen van uw kind zijn we op school gebonden aan wettelijke regels. We hebben te maken
met de leerplicht. Bij een controle op school wordt alles gecontroleerd of de toekenning van verlof etc. valt
binnen de wettelijke kaders. Wij hopen ook hier op
uw begrip!

Heeft u al nagedacht of u onze overblijfgroep zou willen versterken? Zou u zich dan willen melden bij Mardine de overblijfcoördinator. We zoeken voor komend schooljaar 2020-2021 een nieuwe
overblijfcoördinator en vanaf juli 2020 overblijfkrachten! U zult in januari 2020 door de leerkrachten
hiervoor benaderd worden.

Agenda
06-01-2020
08-01-2020
10-01-2020

13-01-2020
17-01-2020
27-01-2020
t/m
07-02-2020

Eerste schooldag na kerstvakantie
Luizencontrole
Ouders op de koffie groep 1 t/m 4
8.30 uur.
Kunstcentraal gr. 7/8
Schoonmaakavond
Ouders op de koffie groep 5 t/m 8
8.30 uur.
Cito M toetsen groep 3 t/m 7

Mededelingen



Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
Op ons Ouderportaal en de Website staat de
Jaarplanning 2019-2020.

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
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
vr. 17 juli (kinderen ’s middags vrij)

Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Vrijdag 21 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Dinsdag 30 juni 2020

