Schoolbrief januari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de vierde schoolbrief van het schooljaar 2020-2021.
U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website of
in de bibliotheek van het Ouderportaal.
Ik wens u veel leesplezier!

In deze schoolbrief:
-inleiding
-afscheid van directeur Luuc
Wilschut/meester Luuc
-even voorstellen
-terugblik
-agenda
-afsluiting

Inleiding
Een bijzondere afsluiting van 2020 en een bijzondere start
van 2021…
Helaas konden we elkaar bij de start van het nieuwe
kalenderjaar niet fysiek ontmoeten, maar gelukkig lukt het
wel op allerlei andere manieren. Via het Ouderportaal, de
mail of telefoon kunnen we toch met elkaar in contact
komen en blijven.
We zijn met elkaar heel hard aan de slag gegaan met het
thuisonderwijs. Wij vinden het als team heel bijzonder hoe
hard er gewerkt wordt door de kinderen en ook door de
ouders. We zullen het ook nog even vol moeten houden,
maar samen gaan we ervoor!
Ook voor nu geldt nog steeds: “Voelt u zich vrij om contact
op te nemen, als u vragen heeft of om tips en tops te
delen”. U kunt mij bereiken via het Ouderportaal of via de
mail: m.vanravesteijn@cnsheredium.nl
Hartelijke groeten,
juf Marianne

Afscheid van meester Luuc
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van TriVia neemt
directeur Luuc Wilschut aan het eind van de maand
afscheid van onze school. Meester Luuc is twee en half jaar
bij ons op school directeur geweest. We hebben als team
veel met elkaar gedeeld. We denken met elkaar na over het
afscheid. We houden u op de hoogte.

Even voorstellen

Agenda

In de brief van TriVia heeft u ook kunnen lezen dat Kees de
Korte, de directeur van de Noachschool uit Schoonrewoerd
de taken van Luuc Wilschut gaat overnemen. Dit betekent
dat Mees(ter) Kees ongeveer 2 dagdelen in de week bij ons
op school zal zijn.
Mijn naam is Kees de
Korte. Ik ben 50 jaar,
getrouwd met Annemiek
en we hebben 5 kinderen
gekregen. Momenteel ben
ik directeur op de
Noachschool in
Schoonrewoerd. Ik sta daar
ook twee dagen voor de
groep. De combinatie van
les- en leidinggeven vind ik
fijn.
Afgelopen dinsdag werd ik
door het bestuur van TriVia
gebeld met de vraag of ik
de taken van Luuc Wilschut
als directeur van C.N.S.
Herédium tot de zomervakantie over wil nemen. Ik hoefde
daar niet lang over na te denken: Graag zet ik mijn talenten
in om het team van C.N.S. Herédium te helpen om aan de
leerlingen goed onderwijs te kunnen blijven geven en als
school een veilige en gezellige plek te zijn waar elke leerling
en ouder zich thuis voelt.
Mijn werkzaamheden op C.N.S. Herédium zullen vooral
liggen in het ondersteunen en adviseren van juf Marianne
van Ravesteijn. Zij blijft het aanspreekpunt voor u als
ouders. Voor alle lopende zaken kunt u met haar contact
opnemen.
De tijd tot de zomervakantie zullen we gebruiken om op
zoek te gaan naar een nieuwe directeur. Mijn werk op
C.N.S. Herédium is dus echt tijdelijk.
Ik hoop op een fijne samenwerking met u als ouders, met
het team en met de leerlingen van C.N.S. Herédium!

Terugblik
Via het Ouderportaal heeft u alle foto’s
kunnen bekijken van o.a.:
*de ‘Verkeersdag’ m.m.v. Streetwise
*het Sinterklaasfeest met de juffen en
stagiaires als Sint en hulppieten
*de Kerstviering
We hebben deze activiteiten met alle kinderen gedaan en
zij en wij hebben ervan genoten.
Hopelijk kunnen we volgend schooljaar deze activiteiten
weer met uw hulp en met jullie aanwezigheid doen.

Er staan deze maand verschillende activiteiten op de
agenda, maar i.v.m. het thuisonderwijs en alle COVID-9
maatregelen denken we nog over na hoe we dit het beste
kunnen gaan vormgeven. We houden u op de hoogte over
hoe we het één en ander gaan invullen.

Afsluiting
Deze week is er heel wat op ons pad gekomen. Als team
hebben we er alle vertrouwen in, dat het met elkaar gaat
lukken. Met vertrouwen kijken we naar de toekomst!

