Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
juli 2020. U kunt de Schoolbrief ook terug vinden
op onze website. Ik wens u veel leesplezier!
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Vakanties

Inleiding
Er is een tijd van komen en gaan. Zo aan het einde van
het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. Een
groep die hard heeft gewerkt en hopelijk met veel
plezier terug zal kijken naar een mooie tijd op CNS Herédium. Na de zomervakantie beginnen jullie op een
nieuwe school en dat is altijd spannend. Ik hoop dat
jullie je talenten kunnen laten zien, zodat je kan werken aan een mooie toekomst.
Juf Jorien onze IB’er en onze Dolfijnleerkracht juf Ciska gaan CNS Herédium verlaten. We bedanken jullie
voor de grote inzet.
Zelf blijf ik waarschijnlijk tot aan de kerstvakantie nog
een dag verbonden aan CNS Herédium. Juf Marianne
zal enkele coördinerende taken op zich nemen.
CNS Herédium een school waar de Christelijke waarden en normen hoog in het vaandel staan. Het is een
groot goed dit door te mogen geven aan de kinderen.
Ik wil een ieder bedanken voor de fijne samenwerking
en wens jullie allen een fijne zomervakantie toe!
meester Luuc

even niets meer
even uitrusten
en genieten van alles om je heen
even tijd voor jezelf nemen of de ander
en tijd nemen voor Hem die vrede bracht.

Nieuwe juffen:
juf Esmeralda den Braber,
juf Betty Hogeboom,
juf Karianne Lemmen
Vanaf komend schooljaar zullen juf Esmeralda den
Braber (Dolfijnleerkracht), juf Betty Hogeboom (IB’er),
juf Karianne Lemmen (zij-instromer) onze nieuwe
juffen worden . Wij wensen jullie een fijne tijd toe op
CNS Herédium!

Schoolse zaken





In de zomervakantie komt er een nieuwe vloer
in de aula, krijgen de muren en de deuren een
nieuw sausje, kortom CNS Herédium krijgt gedeeltelijk een nieuw fris jasje!
Komend schooljaar gaan we het continurooster draaien en wel van maandag t/m vrijdag
van 8.30-14.15 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn
vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Klassenindeling leerkrachten 2020-2021

Zomervakantie ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020
vr. 18 dec. (kinderen ’s middags vrij)
vr. 17 juli (kinderen ’s middags vrij)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen PO
Koningsdag
Meivakantie PO
Hemelvaart
Pinksteren PO
Zomervakantie PO

De onderstaande klassenindeling van de groepen en
leerkrachten 2020-2021 geldt voorlopig t/m de herfstvakantie. Dit heeft te maken met de re-integratie van
juf Lia.
De klassenindeling voor het schooljaar 2020-2021
is als volgt:
Groep 1/ 2 maandag, dinsdag juf Jacqueline
woensdag t/m vrijdagochtend juf Selma
Groep 3/4 maandag t/m vrijdagochtend
groep 3 juf Lia
groep 4 juf Marianne/juf Karianne
groep 5/6 maandag t/m woensdag juf Annemarie
donderdag en vrijdag juf Arja
groep 7/8 juf Rianne, vrijdagmiddag juf Marianne

ma 19 oktober t/m 23 okt. 2020
ma 21 dec. t/m 1 januari 2021
ma 22 febr. t/m 26 febr. 2021
vr 2 april t/m ma 5 april 2021
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m 8 mei 2021
do 13 mei 2021
ma 24 mei t/m 28 mei 2021
ma 19 juli t/m 27 aug 2021

Studiedagen (kinderen vrij):
woensdag
7 oktober 2020
dinsdag
17 november 2020
donderdag 28 januari 2021
vrijdag
19 februari 2021
vrijdag
14 mei 2021
donderdag 24 juni 2021
dinsdag
6 juli 2021

Juf Betty zal op de dinsdag als IB’er aanwezig zijn en
juf Marijke onze RT’er op de maandag en donderdagmorgen.

Agenda

een fijne zomervakantie allemaal!
en…gezond weer terug!

Vakanties 2020-2021
Maandag:
Woensdag:
Dinsdag:

31 augustus eerste schooldag
2 september luizencontrole
15 september informatieavond

