Schoolbrief CNS Herédium

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de Schoolbrief van de maand
mei. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op
onze website.
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We vieren met het Pinksterfeest
wat Jezus heeft beloofd.
'Na Mij komt de Heilige Geest
voor ieder die gelooft'
De Heilige Geest is deel van God.
Zoals water, ijs en stoom
hetzelfde zijn en toch uniek.
Hij hoort bij God en de Zoon.
De Heilige Geest geeft nieuwe kracht
en troost je bij je pijn.
Hij helpt je doen wat Jezus zegt
om vriendelijk te zijn.
De Heilige Geest komt binnenin
je wonen als je ’t vraagt.
Hij zal dan jouw Helper zijn
en dat doet Hij heel graag!

Agenda
Terugblik
Pinksteren
In de klas besteden we deze week aandacht aan
het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is best lastig
uit te leggen aan de kinderen; wat gebeurde er,
wat doet de Heilige Geest? In de klas leren we
deze week het liedje ‘Wat is het Pinksterfeest?’
aan. https://www.youtube.com/watch?v=mFaLj7x_diU In dit
liedje komen onder andere de volgende teksten
voor die voor de kinderen (en ons) verduidelijken
waar het Pinkersterfeest over gaat en wat wij dan
vieren:

Het project ‘Indianen’ is afgesloten met een
drukbezochte projectavond.

In de aula van de school hebben wij het Paasontbijt gegeven en het Paasfeest gevierd.
De kinderen van groep 8 hebben de CITO Eindtoets gemaakt. Het was voor het eerst dat wij de-

ze toets digitaal hebben afgenomen. Het voordeel van de digitale toets is dat de opgaven aansluiten bij het niveau van het kind. De eerste dag
hebben de kinderen dezelfde opgaven gehad, de
tweede en derde dag werden de opgaven op niveau aangeboden.

Pas op het moment dat u de gegevens hebt ingevuld kan de app weer gebruikt worden als voorheen.

In de groepen hebben de kinderen het Koningsontbijt genuttigd.

Op maandag 4 juni is het schoolreisje van de kinderen van groep 3 t/m 7 gepland. We gaan dit
jaar naar attractiepark Drievliet. De kinderen
worden deze dag gewoon om 8.30 uur op school
verwacht. Na de dagopening gaan we naar de
bus. We willen tussen 8.45 -9.00 uur vertrekken.
De kinderen moeten zelf hun lunchpakketje +
voldoende drinken meenemen en mogen wat
geld meenemen (advies is niet meer dan €7,50).
Om 17.00 uur hopen wij weer thuis te zijn.

schoolreisje, zomerfeest, dag van gr. 8
Schoolreisje

Aansluitend zijn de Koningsspelen geweest. We
hebben genoten van het mooie weer, de activiteiten en de inzet van veel ouders.

Voor noodgevallen zijn deze dag bereikbaar:
Juf Marianne 0657849520 of meester Stefan
0620924390
Zomerfeest
De schoolfotograaf is op school geweest. De bestelformulieren krijgt u deze week mee naar huis.

Privacywetgeving (aanvulling)
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving
van kracht. Voor u als ouder betekent dit onder
andere dat u de school van uw kind moet laten
weten of er foto’s van uw kind gepubliceerd mogen worden. We gaan dit inventariseren via de
ouderportaalapp. Op het moment dat het mogelijk is om dit door te geven, wordt u daar bij het
openen van de app op gewezen. We verzoeken u
vriendelijk om deze gegevens in te vullen op de
computer.

Het is bijna zover. Op
dinsdag 5 juni staat weer
het jaarlijkse zomerfeest
gepland. Dit jaar willen we
met de kinderen naar Piratenland in Gorinchem
gaan.
De kinderen worden op 5 juni gewoon om 8.30
uur op school verwacht van waar we om 9.00 uur
met auto’s willen vertrekken.
De kinderen worden rond 14.00 weer thuisgebracht door de ouders/verzorgers die rijden.

Voor eten en drinken wordt gezorgd, dus de tassen mogen thuisblijven. Kledingadvies: Luchtige
makkelijk zittende kleding en sokken!
Voor noodgevallen is deze dag bereikbaar:
juf Jacqueline 0612812214
Dag van groep 8
Vorig schooljaar is de huidige groep 8 met groep
7/8 op schoolkamp geweest. Dit jaar hebben de
kinderen van groep 8 ‘de dag van groep 8’.

De kinderen mogen zelf een bestemming kiezen
en gaan daar met de leerkrachten naar toe, aansluitend wordt er ergens gegeten. De kinderen
van groep 8 hebben gekozen voor Avonturenpark
Helledoorn. Op donderdag 24 mei gaat groep 8
hier naar toe.

Personeel
Dit schooljaar zullen wij afscheid nemen van 2
meesters: meester Harm en meester Stefan.
Meester Harm gaat na de zomervakantie genieten van zijn
welverdiende pensioen. Meester
Stefan begint na de vakantie op
een nieuwe school. Voor het
nieuwe schooljaar zijn we druk
bezig de ontstane vacatures in te vullen. Voor de
vacature die ontstaan is, doordat meester Stefan
elders gaat werken, is een advertentie geplaatst.
De vacature in de bovenbouw zal indien mogelijk
intern (binnen de Vereniging TriVia) worden ingevuld. Wanneer wij meer weten, stellen wij u op
de hoogte.

Bij een afscheid hoort natuurlijk een afscheidsfeest. Aangezien meester Harm na ruim 33 jaar
afscheid neemt, hebben we er voor gekozen zijn
afscheid groter aan te pakken dan dat van meester Stefan.
Meester Harm zijn afscheidsfeest voor de kinderen is, in verband met de drukke slotweken, op
woensdag 27 juni. Deze ochtend zal geheel in het
teken staan van meester Harm zijn afscheid.
De ouders van de school kunnen op vrijdagavond
6 juli afscheid nemen van meester Harm. Het is
de wens van meester Harm dit op een gezellige,
informele wijze te doen. Op school zal dan in
plaats van een receptie,
een schoolbarbecue georganiseerd worden waarin
gezelligheid en samenzijn
het belangrijkst is. Tijdens
deze barbecue kunt u
meester Harm de hand
schudden.
U bent allen van harte welkom! Binnenkort verschijnt er in het ouderportaal een intekenlijst.
Op de slotdag nemen we afscheid van meester
Stefan. De kinderen zullen ’s morgens afscheid
nemen en de ouders kunnen dit tijdens het koffiedrinken doen. Wanneer u deze morgen niet in
de gelegenheid bent, is het natuurlijk geen probleem wanneer u dit tijdens de schoolbarbecue
doet.

Mededelingen
Oudertevredenheidspeiling
Hartelijk dank voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling! Totaal hebben 44 ouders ons
feedback gegeven, dat is 62% van de ouders!
De uitslag is met het team besproken en ligt nu
bij de MR. Wanneer deze in de MR besproken is,
zal de uitslag op de website gepubliceerd worden.

Schoolvoetbal
Woensdag 6 juni is het schoolvoetbaltoernooi op
het terrein van HSCC’61 in Hei- en Boeicop. Dit
toernooi is voor de kinderen van groep 6 t/m 8.
Wij hopen dat onze school met twee teams kan
meedoen. Verder informatie volgt.

kinderen zullen voortaan de lesstof van Snappet
op de laptop maken.

De EigenWijsPrijs

Verder zullen deze laptops ingezet worden bij
onder andere wereldoriëntatie. Onze methodes voor aardrijkskunde, natuur / techniek en geschiedenis gaan uit
van ontdekkend leren: het creatief en kritisch
denken wordt gestimuleerd, er wordt een beroep
gedaan op ICT vaardigheden, kinderen werken
onderling samen en leren problemen op te lossen. Allemaal vaardigheden de onze kinderen in
de huidige maatschappij nodig hebben. De inzet
van de nieuwe laptops zal ons helpen deze lessen
beter vorm te kunnen geven.

Afgelopen periode hebben de kinderen van groep
4 t/m 8 boeken kunnen lezen voor de Eigenwijsprijs. De volgende boeken hebben de kinderen
genomineerd:

We hebben gekozen voor laptops met een omklapscherm, zodat ze ook als grote tablet gebruikt
kunnen worden. Op deze manier zijn ze uitermate geschikt om in de onderbouw te gebruiken.

Middenbouw: 1ste Battje en de bandprikker, 2de
De ontdekking van de onbegrijpelijke kasteelcode, 3de Jens wordt soldaat.

Overblijven

Eind mei krijgen wij de landelijke beoordeling te
horen. Ons doel met de Eigenwijsprijs was dat de
kinderen elkaar zouden stimuleren en deze boeken zouden gaan lezen.

Veel kinderen maken gebruik van de TSO. Dit jaar
zijn we gestart met 3 groepen. We merken dat dit
rust geeft in de school. Volgend schooljaar willen
wij indien nodig hiermee doorgaan. Mocht uw
kind dit schooljaar gebruik maken van de TSO en
volgend schooljaar niet meer, wilt u dit dan voor
de zomervakantie doorgeven aan Mardine Kortlever? Andere veranderingen, zoals de dagen,
kunt u ook doorgeven.

Nieuwe computers

Mardine Kortlever 0627136961

Ons onderwijs is steeds in beweging. Als school
moet je steeds keuzes maken hoe wij de kinderen
goed eigentijds onderwijs willen geven. De computer speelt hier natuurlijk een rol in. We merkten steeds vaker dat het organisatorisch passen
en meten is om de computers op de gang zo
functioneel mogelijk te gebruiken. We hebben er
nu voor gekozen 50 laptops aan te schaffen. Een
deel van deze laptops zal in groep 7/8 ingezet
worden en de tablet van Snappet vervangen. De

Fancy Fair

Bovenbouw: 1ste Rosa’s shop, 2de Stomme stenen,
3de Noodsprong.

Vrijdag 25 mei is de Fancy Fair. Zoals u zult begrijpen is hier hulp bij nodig. Via het ouderportaal
zijn er 2 intekenlijsten verstuurd: voor het bakken
van cake / taarten en voor hulp op de dag zelf.
Het belooft een spetterende Fancy Fair te worden
met bekende én nieuwe activiteiten.
Allen hartelijk welkom!

Agenda

Agenda
Maandag 21 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei

Tweede Pinksterdag
Kunst Centraal groep 3/4 bezoek Catharijneconvent
Dag van groep 8

Vrijdag 25 mei

Fancy Fair

Dinsdag 29 mei
Donderdag 31 mei
Maandag 4 juni
Dinsdag 5 juni
Woensdag 6 juni
Maandag 11 t/m donderdag 14 juni

SOT
Kunst Centraal groep 0,1,2
Schoolreisje groep 3 t/m 7
Zomerfeest groep 0,1,2
Schoolvoetbal groep 6 t/m 8
Avondvierdaagse

Vooruitblik
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni

Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij
Afscheidsfeest meester Harm (voor de kinderen)

Vrijdagavond 6 juli

Schoolbarbecue / afscheid
meester Harm (ouders)

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

