CNS Herédium
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand januari.
februari 2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden
op onze website.
In deze schoolbrief:
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Leerlingenraad
Situatie Hoef& Haag
Schoolse zaken
Leerplicht
Agenda
Mededelingen

Inleiding
2019 het nieuwe jaar is weer begonnen. Een beetje
sneeuw, vrieskoude maar bovenal veel nattigheid
heeft ook CNS Herédium aangedaan. Helaas zijn deze
periode ook veel leerlingen, maar ook leerkrachten
geteisterd door de griep. Vele snakken naar beter
weer en vooral de zon.
Dit doet God ook d.m.v. Zijn Zoon Jezus Christus. Hij
die licht gaf in de duisternis.
Vele mensen zien dit licht niet en zijn eenzaam, verdrietig of voelen zich niet begrepen en worstelen met
zichzelf. Vaak omdat ze niet geaccepteerd worden
door de maatschappij.
Juist Jezus ging naar deze mensen toe, jong en oud.
Hij oordeelde en veroordeelde niet, maar gaf vertrouwen dat God er voor alle mensen is op deze aarde.
Eigenlijk gaf/geeft Jezus licht in de duisternis vandaag
en morgen.
Aan ons de taak dit Licht door te geven aan elkaar en
de kinderen op weg naar een betere wereld.
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leerlingenraad





De leerlingenraad is weer bij elkaar geweest
samen met meester Luuc.
Vanaf januari 2019 worden er punten
uitgedeeld voor het schoonste toilet.
Dit is te zien op de toiltetmeter die door de
leerlingenraad is gemaakt.
De leerlingen mogen in de ideeënbox een
zelfgemaakte logo stoppen. De leerling met
het origineelste logo krijgt hiervoor een
prijsje.

Leerplicht




Ieder kind vanaf 5 jaar is verplicht naar school
te gaan.
Als er een verzoek is om vrij te vragen mag dit
alleen conform de wetten van de leerplicht.
Regelmatig kan een leerplichtambtenaar de
school bezoeken en zal er worden getoetst of
er aan de regels en voorwaarden wordt voldaan.

Situatie Hoef & Haag
Vanaf 4 maart start Het Talent een dislocatie van CNS
Herédium tijdelijk in De Prenter in Vianen.
Op dit moment zijn er onduidelijkheden over de noodlocaties die na de zomervakantie in Hoef en Haag
aanwezig moeten zijn.
We hopen dat de gemeenteraad van Vijfheerenlanden
dit snel op de agenda zal zetten en besluiten zal nemen over de tijdelijke huisvesting in Hoef en Haag.

Agenda
Gespreksavond
1e rapport
Studiedag (leerlingen
vrij)
Voorjaarsvakantie
Inloop ouders
Luizencontrole

12 en 14 febr.
22 febr.
25 febr.-1 maart
4 maart
6 maart

Schoolse zaken
Op dit moment zijn we met veel plezier bezig met de
methode Blink. Deze geïntegreerde methode van de
zaakvakken daagt kinderen uit hun talenten te laten
zien. Aan het einde van een project wordt u als ouders
uitgenodigd het eindresultaat te bekijken.
Verder zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe
methode Engels en een Godsdienstmethode.
Komend schooljaar zullen de kinderen van groep 3
t/m 8 een eigen laptop hebben, zodat we dit middel
optimaal kunnen benutten voor onze methodes.

Mededelingen




Er liggen nog voorwerpen in de voorwerpbak.
Zou u hierin willen kijken of er iets van uw
kind in zit?
Jaarinfo en Schoolgids
Deze kunt u lezen op onze website!
Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.

Met vriendelijke groet,
namens het team, Luuc Wilschut

