Schoolbrief oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de tweede schoolbrief van het schooljaar 20202021.
U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website of
In de bibliotheek van het Ouderportaal.
Ik wens u veel leesplezier!
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Inleiding

Kinderboekenweek “En toen…..”

We zijn al weer bezig aan de zevende schoolweek van dit
jaar. Helaas hebben we nog steeds te maken met alle regels
rondom Covid-19. In samenspraak met de MR is dan ook
besloten om voorlopig op dezelfde voet door te gaan.
Gelukkig gaat het onderwijs aan de kinderen gewoon door
en ook alle andere dingen die hierbij horen. In deze brief
kunt u lezen wat er afgelopen maand allemaal is gebeurd
op school (waarschijnlijk heeft u dit ook al gelezen in de
nieuwsbrieven van de groep(en) van uw kind(eren).

Afgelopen woensdag zaten we met z’n allen klaar om de
landelijke opening van de Kinderboekenweek 2020 te
volgen…., maar helaas was de life stream qua geluid niet te
volgen. We hebben wel met elkaar naar het
Kinderboekenweeklied van Kinderen voor kinderen
geluisterd. Het wordt een uitdaging om het dansje te
leren……..

Hierbij wil ik nogmaals benadrukken: “Voelt u zich vrij om
contact op te nemen, als u vragen heeft of om tips en tops
te delen”.
Hartelijke groeten,
juf Marianne

Vervolg Kinderboekenweek 2020…
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we natuurlijk veel
aandacht besteden aan kinderboeken en het lezen daarvan.
De kinderen mogen allemaal een kussen/zitzak o.i.d.
meenemen naar school. Na de lunchpauze gaan we met
alle kinderen in de aula lezen. Iedere dag zullen we een
andere activiteit doen. We verlengen de
Kinderboekenweek met een weekje. We sluiten af op
vrijdag 16 oktober!

kunde kom brengen, is het basisonderwijs weer een geheel
nieuwe tak van sport waar er voor mij nog veel te
ontdekken valt. Ik heb zelf twee kinderen in de
schoolgaande leeftijd thuis en ik zie hoe snel de
ontwikkelingen gaan; het lijkt mij fantastisch om kinderen
in deze leeftijd te begeleiden op hun eerste stappen in de
verschillende vakken, en ieder kind te helpen zijn talenten
te ontwikkelen op de manier die het beste past bij het kind
zelf.
Even voorstellen …………..

Verjaardagendag/Dag van de leraar
Dank jullie wel voor de mooie theedozen met prachtige
theezakjes! We gaan er van genieten!

Nieuwe collega’s
In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven dat de nieuwe
collega’s zich zouden voorstellen. Hierbij stellen juf
Karianne en juf Esmeralda zich voor.
Hallo, mijn naam is Karianne
Lemmen-Friedrich en ik kom
het onderwijsteam op het
Herédium met plezier
versterken. Na veertien jaar
werkzaam te zijn geweest in
het volwassenenonderwijs
met een focus op talen
(Engels, Nederlands, en
middeleeuws Iers en Welsh)
heb ik dit jaar besloten om als zij-instromer aan de slag te
gaan in het basisonderwijs. Het lijkt me een prachtige kans
om mijn passie voor onderwijs te combineren met mijn hart
voor kinderen, en daarbij zelf ook weer heel veel nieuws te
leren. Want hoewel ik al een heel aantal dienstjaren erop
heb zitten als docent en ik dus al aardig wat kennis en

Mijn naam is Esmeralda den
Braber-Steijsiger. Met ingang van
dit schooljaar ben ik iedere
vrijdagmorgen op school om les te
geven aan de Dolfijngroep. Omdat
ik (na ongeveer 10 jaar werken op
een andere school) opnieuw start
op het Herédium is het goed om
mezelf even nader voor te stellen.
Ik ben geboren in Leerdam, opgegroeid in Leerbroek en na
mijn trouwen weer teruggegaan naar Leerdam. Daar woon
ik nu nog, samen met mijn man Martijn en onze 3 kinderen
van 18, 15 en 11 jaar oud.
Naast de Dolfijngroep op deze school geef ik ook les aan de
Dolfijngroep op CBS De Rank in Meerkerk en op de School
met de Bijbel in Hei- en Boeicop. Ik ben inmiddels 19 jaar
werkzaam in het onderwijs. Zo’n 10 jaar geleden is mijn
interesse in het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid
gewekt toen onze zoon (en later ook onze 2 dochters)
hoogbegaafd bleek te zijn. Sindsdien ben ik, zowel voor
privé als voor mijn werk, me hierin gaan verdiepen door het
volgen van cursussen en het lezen van (veel,-) boeken.
Persoonlijk vind ik het mooi en van toegevoegde waarde
om mijn persoonlijke ervaringen in te kunnen zetten op
professioneel gebied. Momenteel ben ik bezig met een
studie voor Specialist Hoogbegaafdheid. In de tijd die nog
over blijft houd ik van muziek, lezen en creatief bezig zijn

Leerlingenraad
Vrijdag 2 oktober hebben de leerlingen de leerlingenraad
gekozen. We wensen de leerlingen een leerzame tijd toe!

Vacature
Er zijn geen reacties binnengekomen op de vacature
voor een nieuwe directeur. Na overleg heeft het
bestuur besloten dat meester Luuc en juf Marianne
dit schooljaar op de ingeslagen weg zo door gaan.
Meester Luuc is twee keer per week een dagdeel
aanwezig op school voor onderwijs inhoudelijke zaken
en juf Marianne is het aanspreekpunt voor de ouders
en de organisatorische zaken.

Agenda

07-10-2020
16-10-2020
19-10-2020 tot
23-10-2020
28-10-2020
03-11-2020
03-11-2020
04-11-2020
06-11-2020
09-11-2020
13-11-2020
13-11-2020
17-11-2020
20-11-2020

•

•

Studiedag
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
SOT
Welbevindengesprekken
Dankdag
Informatie schoenendoosactie
K&C groep 3 en 4 ‘De zee vertelt’.
ANWB Streetwise
Lootjes trekken groep 5 t/m 8.
Studiedag
Inleveren actie ‘Schoenendoos’

Mededelingen
Dit jaar staan er nog verschillende vieringen op
de agenda, waarbij jullie als ouders normaal
gesproken aanwezig zouden mogen zijn. Helaas is
dit nu niet mogelijk. We houden u op de hoogte
hoe de school er mee omgaat. Denk aan:
Dankdag, Sinterklaasfeest, Kerstfeest.
Zendingsgeld: iedere vrijdag staat er een potje in
de klas waar kinderen het zendingsgeld in kunnen
doen. Ons adoptiekind is er blij mee!

