Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
februari 2020. U kunt de Schoolbrief ook terug vinden
op onze website. Ik wens u veel leesplezier!
In deze schoolbrief:
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Inleiding
Na de feestdagen zijn we weer in een rustige periode
aanbeland. Desalniettemin staat er veel op het programma de komende tijd. Zo zijn er in verschillende
groepen de cito M toetsen afgenomen, zijn er sportdagen geweest, rapportenavonden, studiedagen etc.
en is groep 8 zich al aan het voorbereiden op de eindtoets Route 8. Een belangrijke eindtoets waarin de
leerlingen kunnen laten zien hoe ze kunnen presteren
om dit vervolgens als bagage mee te nemen naar het
voortgezet onderwijs toe.
Fijn om op een school te werken waar zoveel betrokken ouders vrijwilligerswerk doen. Zonder u kunnen
heel veel activiteiten niet doorgaan.
Het jaar 2020 is nog maar net begonnen en om ons
heen zijn er al veel verdrietige dingen gebeurd.
We mogen ons gesterkt voelen dat Hij er voor ons is,
in goede maar ook in slechte dagen.
meester Luuc

De wijsheid heeft ons nooit bekoord
Wij tasten hier als blinden rond
Geen mens die ergens vrede vond
Al staat dat duid’lijk in Zijn woord.
Het vliegt als lucht in ‘t ledig heen
Men acht het van geen enkel waarde
En vindt het last wat men bewaarde
Hetgeen gist ’ren nog wijsheid scheen.
Toch ligt in wijsheid rust en vrede
Die men steeds overal weer zoekt
Maar nooit is het, het zeker weten
Dat zonder toewijding of bede
Een mens ook resultaten boekt
Geen mens moet ooit de Bron vergeten.
Naar het Bijbelboek Prediker

Even voorstellen

Leerlingenraad

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn
naam is Janneke Boer en ik woon in Hoogblokland. Eigenlijk ben ik met pensioen, maar na een poosje begon het te kriebelen en miste ik de kleuters enorm!
Daarom heb ik aan Trivia laten weten dat de scholen
mij mogen vragen voor inval waar nodig, maar dan
wel voor kleuters! Daar ligt mijn hart. U bent van harte welkom om vragen te stellen over uw kind of de zaken die in de groep gebeuren. Ik wil altijd tijd maken
voor uw vragen, bij voorkeur wel na schooltijd. Ik vind
het heerlijk om voor te lezen, kleuters te laten kennis
maken met nieuwe dingen of uitdagingen en ze zich te
laten verwonderen over bijvoorbeeld natuur of taal. U
heeft vast thuis al rijmpjes voorbij horen komen en de
woorden pimpelmees en koolmees! Omdat ik ook
veel van knutselen houd, knippen en plakken enz. ben
ik altijd blij met lege doosjes, restjes wol of tijdschriften! Ik hoop uw kind fijne dagen te geven op school,
samen met de andere juffen.

Vrijdag 24 januari jl. zijn er weer een aantal punten
besproken in de Leerlingenraad
 Vrijdag 31 januari zijn er vijf gemeenteraadsleden van de gemeente Vijfheerenlanden op bezoek geweest op CNS Herédium.
Er werden aan hun vragen gesteld die door alle leerlingen waren ingediend. Ook werden er
vragen gesteld aan de Leerlingenraad door de
gemeenteraadsleden zelf. Zo brachten zij de
politiek wat dichter bij de kinderen van groep
5 t/m 8.
 Er is toegezegd dat de Leerlingenraad het gemeentehuis binnenkort 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 zijn
verzameld en het uitgewerkte plan wordt dan
weer voorgelegd aan de leerkrachten.

Ik ben Stef Elings en in april hoop ik af te studeren aan
de opleiding leraar basisonderwijs. Ik sta tot en met
de meivakantie op de maandagen voor groep 5/6. Ik
vind het geweldig om met kinderen te werken en bij
te dragen aan hun ontwikkeling.

Overblijf nieuwe schooljaar ???

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!

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/februari 2020 door de
leerkrachten hiervoor benaderd worden.

Agenda

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!

27-01-2020
t/m
07-02-2020
03-02-2020
10-02-2020
12-02-2020
13-02-2020
18-02-2020
21-02-2020

Cito M toetsen groep 3 t/m 7

Inloop ouders
Kunstcentraal groep 1/2
1ste rapport mee
Rapportavond 1
Rapportavond 2
Studiedag kinderen zijn vrij

------------------------------------------------------------------

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.
Alvast om rekening mee te houden, want
donderdag 11 juni komt ‘s morgens de schoolfotograaf bij ons langs.
Vrijdag 31 januari zijn een paar medewerkers
van de gemeente Vijfheerenlanden op bezoek
geweest om de verkeerssituatie rondom CNS
Herédium te bekijken en te beoordelen. Ze
zullen nog een aantal bezoeken doen om vervolgens te bekijken of er iets aangepast dient
te worden i.v.m. de veiligheid!

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

