Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
juni 2020. U kunt de Schoolbrief ook terug vinden op
onze website. Ik wens u veel leesplezier!
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Inleiding
Gelukkig mogen alle kinderen 8 juni weer op school
komen, maar wel via de richtlijnen van het RIVM dus
voorzichtigheid is geboden. Fijn dat ook de kinderen
elkaar en de leerkrachten weer kunnen zien.

Het was een tijd van improviseren thuis en op school.
Door de inzet van de kinderen , ouders en leerkrachten hebben we het voor elkaar gekregen. Ik heb daar
grote bewondering voor dus mijn complimenten.
Zo gaan we al weer richting de zomervakantie toe.
Wellicht het meest vreemde jaar dat ik ooit heb meegemaakt.
Maar we mogen we ons gedragen voelen door onze
Heer in voor en tegenspoed. Deze onzekere tijd geeft
ons tenslotte ook licht en nieuwe uitdagingen.
meester Luuc

juf Annemarie 40 jaar in het onderwijs
21 april was juf Annemarie 40 jaar werkzaam in het
onderwijs. We hebben haar een mooie bos bloemen
gegeven, gefeliciteerd, gecomplimenteerd voor haar
grote expertise, betrokkenheid en inzet voor al die jaren op CNS Herédium.

Agenda
Schoolse zaken
1 t/m 5 juni Pinkstervakantie
30 juni studiedag de kinderen zijn dam vrij
3 juli rapporten mee (onder voorbehoud)
7 en 9 juli rapportenavond ( onder voorbehoud)
13 juli schoonmaakavond ( onder voorbehoud)
15 juli musical
16 juli uitzwaaien groep 8
17 juli bonte morgen ( onder voorbehoud)






Vele activiteiten die gepland staan gaan niet
door zoals de eindtoets Route 8 voor groep 8,
de Fancy Fair en de Schoolreis. We houden u
hiervan op de hoogte. Wel willen we de musical van groep 8 wel door laten gaan via de
richtlijnen van het RIVM.
In de zomervakantie komt er een nieuwe vloer
in de aula, krijgen de muren en de deuren een
nieuw sausje, kortom CNS Herédium krijgt gedeeltelijk een nieuw fris jasje!
Tot aan de zomervakantie draaien we het continurooster.

Nieuwe baan meester Luuc
Vanaf 1 augustus 2020 ga ik CNS Herédium verlaten.
Ik ga namelijk werken op de Ichthusschool in Hardinxveld Giessendam een school met ongeveer 225 leerlingen.
Ik hoop ook dat CNS Herédium snel en nieuwe directeur zal vinden want dat verdient deze school. CNS
Herédium is een school met zeer hardwerkende leerkrachten, betrokken ouders maar bovenal fijne kinderen om mee te werken.
Ik hoop ondanks deze coronatijd op passende wijze
afscheid van u te mogen nemen.

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
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)
Dinsdag 30 juni 2020

Vakanties 2020-2021

Afscheid
Ook zullen juf Jorien onze IB’er en juf Ciska onze
Dolfijnleerkracht, ons per 1 augustus gaan verlaten.
Gelukkig hebben we al een nieuwe Dolfijnleerkracht
kunnen vinden namelijk Esmeralda den Braber.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen PO
Koningsdag
Meivakantie PO
Hemelvaart
Pinksteren PO
Zomervakantie PO

ma 19 oktober 2020 t/m 23 okt.
ma 21 dec. t/m 1 januari 2021
ma 22 febr. t/m 26 febr. 2021
vr 2 april t/m ma 5 april 2021
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m 8 mei 2021
do 13 mei 2021
ma 24 mei t/m 28 mei 2021
ma 19 juli t/m 27 aug 2021

Datums van studiedagen volgen nog!

