Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
maart 2020. U kunt de Schoolbrief ook terug vinden
op onze website. Ik wens u veel leesplezier!
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Inleiding
Wat hebben we een regenachtige tijd achter de rug
en daarbij ook nog het steeds dichterbij komende coronavirus. We houden u hiervan uiteraard op de
hoogte met daarbij de landelijke normen.
Hebben we te maken met de klimaatverandering of is
het van iedere tijd? Zon en regen hebben we nodig
voor de natuur, mens en dier tenslotte.
Zo langzamerhand gaan we weer op weg naar Pasen.
Hij die stief voor ons aan het kruis maar uit de dood
verrees. Wat mooi is het dat toen Hij hier op aarde
was liet zien wie God is, namelijk een God van liefde
en genade. En zie hoe moeilijk deze opdracht is voor
vele mensen dichtbij en veraf. Daarom nam Jezus de
kinderen als voorbeeld en zei: “Laat de kinderen tot
Mij komen”. Verdraagzaamheid, vergeving en respect
opbrengen voor elkaar is een mooie opdracht voor nu
en in de toekomst wat mij betreft
meester Luuc

Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak de gewone
momenten bijzonder.

projectweken

Vanaf 2 maart tot en met 26 maart gaan we aan de
slag met het project “Ridders en Kastelen”. Op vrijdag
7 maart komt zelfs er een echte ridder en ook een nar
om de boel te vermaken. Aan het eind van de ochtend
zullen ze zelfs een showtje weggeven waar ook u welkom bent als ouders. Verder gaan we ook nog echte
wapens maken op een stukje doek o.l.v. Margriet Vos.
Kortom we gaan er een paar leuke en zinvolle weken
van maken.

Schoolse zaken

Agenda

In verband met de Wet op privacy mogen er op
school geen foto’s of filmopnames gemaakt worden.
Helaas gebeurt dit nog regelmatig!
We vragen u hiervoor echt uw begrip en medewerking!

2 t/m 27 mrt
4 maart
7 maart
11 maart
10 maart
26 maart

Projectweken
Studiedag
Bezoek ridder en narbezoek
Biddag
groep 7/8 glasblazerij Leerdam
Afsluiting project en ’s avonds tentoonstelling voor ouders en bekenden.

-------------------------------------------------------------

Voor het vrij vragen van uw kind zijn we op school gebonden aan wettelijke regels. We hebben te maken
met de leerplicht. Bij een controle op school wordt alles gecontroleerd of de toekenning van verlof etc. valt
binnen de wettelijke kaders. Wij hopen ook hier op
uw begrip!

Leerlingenraad
Mededelingen

Donderdag 19 maart gaat de leerlingenraad het gemeentehuis in Meerkerk bezoeken. Ze worden ontvangen om 19.00 uur door de burgemeester en een
raadslid en zullen ook een stukje meemaken van de
raadsvergadering. De leerlingenraad zal hiervan verslag doen aan de andere leerlingen op CNS Herédium.






Nogmaals de oproep om uw auto niet te parkeren voor school i.v.m. de veiligheid van de
kinderen.
Houdt u alstublieft rekening met de verkeersveiligheid van de kinderen en parkeer uw auto
op gepaste afstand!
Op ons Ouderportaal en de Website staat de
Jaarplanning 2019-2020.
Alvast om rekening mee te houden, want
donderdag 11 juni komt ‘s morgens de schoolfotograaf bij ons langs.

Vakanties 2019-2020 studiedagen

Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
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
vr. 17 juli (kinderen ’s middags vrij)
Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Woensdag 4 maart 2020
Dinsdag 30 juni 2020

