
 

 

B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

 18 september 

19.30: Ouderavond 

schoolverlaters-

groep op locatie 

Olympiaweg. 

 20 september: 

Kunstroute 

 29 september 

19.00: onthulling 

kunstwerk 

 29 september 

19.30:  ouderavond 

 

N i e u w s b r i e f  
September 2014 

MR 

Iedere school heeft 

een medezeggen-

schapsraad. Dit is 

een groep ouders 

en personeelsleden 

die met elkaar aller-

lei zaken die school 

aangaan bespre-

ken. De MR komt 

ongeveer 7x per 

schooljaar bijeen. 

Wij zijn nog op 

zoek naar een ou-

der die zich hierbij 

wil aansluiten. Voor 

meer informatie 

kunt u contact op-

nemen met Mandy 

de Jong. 

Nieuwe website 

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we een nieuwe 
website. Deze vindt u op de vertrouwde plaats 
www.herenwaard.nl 

Hier vindt u onder meer de 
laatste nieuwsbrief, de school-
gids, maar vooral ook informa-
tie uit de groepen. Alle groe-
pen hebben hier een klassen-
pagina die door de groep ge-
vuld wordt. Neem hier zo af en toe een kijkje om te zien wat er 
in de groep van uw zoon/dochter gebeurt. 

Kunstroute 

Op 20 september nemen wij als school deel aan de kunstrou-

te. Vanaf 10.00u. zijn er in de school een aantal workshops te 

doen en is de schoolwinkel open. U bent van harte welkom! 

Ouderavond 

Maandag 29 september is de kennismakingsavond. Op deze 

avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en 

krijgt u het starthandelingsplan.  

Ook zal op deze avond de onthulling van het kunstwerk, ge-

maakt door Michelle, plaatsvinden. Vanaf 19.00u. wordt het 

beeld onthuld onder het genot van een hapje en een drank-

je. Om 19.30u. start de kennismakingavond. We hopen u 

allemaal te zien! 

Welkom 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en we zijn 

blij dat alle leerlingen weer gezond en met goede zin zijn 

begonnen.  

Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe. 

http://www.herenwaard.nl

