Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand november/december 2019. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website. Ik wens u veel leesplezier!
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Inleiding
Advent is een tijd van verwachten. Hoe geeft u daar
invulling aan? Op school doen we dit door het vertellen van Bijbelverhalen, liedjes zingen, bidden en danken met elkaar of d.m.v. activiteiten en gespreksvragen.
We hopen op school, en wellicht u thuis, samen met
de kinderen na te denken over hoe mensen het licht
van Jezus Christus aan elkaar door kunnen geven.
Dit in een wereld waar vaak geen licht is, dichtbij en
veraf. We moeten er voor elkaar zijn en niemand buiten sluiten. God zegt heb je naaste lief als jezelf. Als
we dat met elkaar na willen streven zal er licht schijnen in deze soms duistere wereld.
meester Luuc

Advent
Ik kom zegt Jezus,
deel het licht,
één ster vertelt ons
Zijn bericht.
Woorden van Jezus,
lees je voor?
twee vlammen geven
vrede door.
Jezus verwachten
maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes
op een rij.
Het feest van Jezus
komt er aan,
‘k zie al vier kaarsjes
brandend staan.

Sinterklaas
Donderdag 5 december heten we Sinterklaas met zijn
Pieten van harte welkom op cns Herédium.

Kerstviering
Donderdagavond 19 december vieren we het Kerstfeest met elkaar, de geboorte van Jezus Christus.
Het thema is dit jaar ‘Wonder boven wonder’. Dit is
gericht op de wonderen die God doet rondom het
verhaal over de geboorte van het kindje Jezus. Dit
doen we in De Krooshof en de aanvang is 18.30 uur.
U bent van harte welkom!
Na de Kerstdienst nodigen we u allen uit voor het nuttigen van een kopje koffie/thee/limonade in De
Krooshof.

Leerlingenraad
Vrijdag 22 november jl. zijn er weer een aantal punten
besproken in de Leerlingenraad:
 De Leerlingenraad heeft met meester Luuc de
vragen bekeken die aan de raadsleden kunnen
worden gesteld. Meester Luuc zal deze uitwerken en ook contact opnemen met de gemeente voor een afspraak met de raadsleden
om onze school te bezoeken.
 De ideeënbus is naast het bankje bij de ingang
opgehangen.
 Graag aanschaf houten hockeysticks, badmintonrackets, 2 voetballen, springtouwen.
 Tijdens Fancy Fair een stand inrichten voor
een goed doel ( Dierenlot of KIKA).
 Bezoek gemeentehuis door Leerlingenraad en
dit presenteren aan de leerlingen op school.
 Er worden t.z.t. ideeën voor de projectweek
gemaakt.
 De Leerlingenraad gaat zich buigen over hoe
de aula moet worden ingericht ( stilleerplek,
overlegplek en plek om te ontspannen, bibliotheek). Tekeningen/ideeën van leerlingen
worden verzameld en het uitgewerkte plan
wordt dan weer voorgelegd aan de leerkrachten.

Overblijf nieuwe schooljaar ???

Schoolse zaken
In verband met de Wet op privacy mogen er op school
geen foto’s of filmopnames gemaakt worden.

Heeft u al nagedacht of u onze overblijfgroep zou willen versterken? Zou u zich dan willen melden bij Mardine de overblijfcoördinator. We zoeken voor komend
schooljaar 2020-2021 een nieuwe overblijfcoördinator en vanaf januari 2020 een overblijfkracht voor op
de maandag!

Agenda
05-12-2019
19-12-2019
20-12-2019

23-12 t/m
03-01-2019
Voor het vrij vragen van uw kind zijn we op school gebonden aan wettelijke regels. We hebben te maken
met de leerplicht. Bij controle op school wordt alles
gecontroleerd of de toekenning van verlof etc. valt
binnen de wettelijke kaders. Wij hopen op uw begrip!

Sinterklaas
Kerstviering
Vrijdagmorgen mogen de kinderen
om 9.30 uur op school komen.
Kinderen zijn ’s middags vrij.
Kerstvakantie

Mededelingen




Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
Op ons Ouderportaal en de Website staat de
Jaarplanning 2019-2020.
Er zijn 63 Schoenendozen op school gebracht
voor de Schoenendoosactie Hoop& Serve
hartelijk dank hiervoor!

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
Kerstvakantie
ma. 23 dec. 2019
t/m vr. 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie ma. 24 febr. t/m vr. 28 febr. 2020
Pasen
vr. 10 apr. t/m ma. 13 apr. 2020
Meivakantie
ma. 27 apr. t/m di. 5 mei 2020
Hemelvaart
do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020
Pinksteren
ma. 1 juni t/m vr. 5 juni 2020
Zomervakantie ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020
(kinderen ’s middags vrij)

Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Vrijdag 21 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 30 juni 2020

