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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 29 september 2022
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4 Startpunt weekthema: De Tien Regels
Exodus 20:1-17
De tien geboden
Exodus 25-31
De tent van God / de Tabernakel
Vrij Verhaal
Groep 5 t/m 8 Startpunt weekthema: De Tien Regels
Exodus 20-24
10 geboden + verbondssluiting
Exodus 25-31
Tabernakel en voorwerpen
Exodus 25-31
Instellingen en gebruiken

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Het vergeten kind

Er is maandag totaal € 60,65 opgehaald.

KALENDER 2022-2023 t/m de voorjaarsvakantie
Schouderuur 1
Dag van leerkracht
Fietscontrole groep 6, 7 en 8
Boekenmarkt
Snelheidsmeting groep 8
Herfstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Dankdag (extra collecte)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Oudergesprekken
Schouderuur 2
Sinterklaas op school
Inloopkwartier
Kerstwandeling (avond)
Kerstvakantie

Schoonmaakavond 1
Schouderuur 3
Rapport mee naar huis
Inloopkwartier ouders
Oudergesprekken (alle ouders)
Studiedag 4
Voorjaarsvakantie

:
:
:
:
:
:
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:
:
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:
:
:
:
:

vrijdag 30 september 2022
woensdag 5 oktober 2022
donderdag 6 oktober 2022
dinsdag 11 oktober, tussen 14.30u en 15.30u
vrijdag 14 oktober 2022
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
maandag 24 oktober 2022
woensdag 2 november 2022
donderdag 17 november 2022
week van 21 november 2022
donderdag 1 december 2022
vrijdag 2 december 2022
week van 12 december 2022
donderdag 22 december 2022
vrijdag 23 december 2022 om 12.00 uur
t/m vrijdag 6 januari 2023
: donderdag 19 januari 2023
: woensdag 1 februari 2023
: vrijdag 17 februari 2023
: week van 13 februari 2023
: week van 20 februari 2023
: vrijdag 24 februari 2023
: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
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Beste ouder(s), verzorger(s),

4 Scenario’s Corona

Corona is weer aan een opmars bezig. Vorige week was een van de leerkrachten een week afwezig en
deze week een andere leerkracht. We hebben dit gelukkig intern kunnen oplossen.
Op school willen we hier op een ontspannen maar verantwoorde manier mee omgaan. Binnen Nederland is
de afspraak gemaakt dat elke school uitgaat van 4 scenario’s. Deze 4 scenario’s zijn ook met de MR
besproken en staan hieronder weergegeven. We bewegen ons op dit moment van donkergroen naar
groen. We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Lesuitval

Als school hebben we afgelopen maanden geprobeerd om in te spelen op het lerarentekort door het
aantrekken van extra personeel. Is er een keer ziekte dan kunnen we dat als school prima opvangen.
Wanneer het aantal ziektegevallen stijgt - en ook voor langere tijd – dan ontkomen we er ook op de CNS
niet aan om ook af en toe andere personeelsleden of onderwijsassistenten voor de klas te zetten. Zaken
als Leerpleinactiviteiten en ondersteuning in- of buiten de klas komen dan te vervallen. Het zal dit jaar
ongetwijfeld gaan voorkomen.
We zullen er in ieder geval alles aan doen om het onderwijs zoveel mogelijk op normale wijze voortgang te
laten vinden. In het uiterste geval zullen we u moeten berichten dat we in een bepaalde klas even een dag
geen onderwijs kunnen verzorgen. Dan zullen we u vragen om uw kind thuis te houden. Wanneer dat echt
niet kan zullen we kijken of uw kind opgevangen kan worden in een andere groep.
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Nieuw schoolplan 2023-2027

Dit jaar gaan we ons als schoolteam buigen over een nieuw
schoolplan voor 2023-2027.
We hebben hier voor de zomervakantie input voor gevraagd
vanuit u als ouders.
Uiteindelijk zijn er 106 (!) reacties gekomen. Geweldig. Deze
input wordt uiteraard meegenomen in ons denkproces. We
komen er in de loop van dit schooljaar wel bij u op terug. Het
plan is om onder andere via het Schouder-uur tussenproducten
van het schoolplan met ouders te bespreken.

Stijgende kosten – er voor elkaar zijn

We horen het overal om ons heen. Stijgende kosten van gas, stroom, eten…
Niet elke portemonnee is daarop berekend.
Mocht dit bij u het geval zijn. Mocht u hier zorgen over hebben, spanning, onzekerheid…en mocht dit ook
uitwerking hebben op uw kinderen, schroom dan niet om hierover met ons in gesprek te gaan. We weten
het liever en bieden graag een luisterend oor. Misschien kunnen we iets betekenen, weten we een route of
een weg…
We realiseren ons dat dit best een gevoelig onderwerp is en dat mogelijk
schaamte een rol speelt. Toch hopen we er op deze manier voor elkaar te
kunnen zijn, ook in het belang van uw kinderen.
Wist u bijvoorbeeld dat er een Jeugdfonds Sport en Cultuur is?
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Dit fonds is er speciaal voor gezinnen die het sporten bij een club niet
(langer) kunnen betalen.

Kinderboekenweek 2022

Op 5 oktober gaan we de Kinderboekenweek weer feestelijk openen. Het thema van dit jaar is Gigagroen.
Tijdens de opening lijkt het ons leuk dat zoveel mogelijk kinderen iets groens aantrekken. Dus mocht je
iets groens in de kast hebben liggen trek het dan aan op woensdag 5 oktober!
Speciaal voor de opening van de Kinderboekenweek is onze eigen Freek Vonk afgereisd naar de
dierenweide in Staphorst en neemt ons mee in de Gigagroene wereld. Dit gaan wij bekijken tijdens de
opening van de Kinderboekenweek.
Verder gaan we in alle groepen de komende weken op een leuke manier extra aandacht geven aan het
lezen.
Zo organiseren we het leesalarm: op het moment dat er een toeter door de school klinkt gaan alle
kinderen van de CNS tegelijk lezen. We laten dan alles vallen waar we op dat moment mee bezig zijn en
gaan gezellig en knus lezen op kussens, dekentjes enz.
Ook gaan de oudere kinderen weer voorlezen aan de jongere kinderen. Dit noemen we’ maatjes
lezen’. Dit is altijd weer een moment waar jong en oud van geniet.
Ook de boekenmarkt op 11 oktober is een onderdeel van de Kinderboekenweek. Lijkt het je leuk om mee
te doen geef je dan snel op! Er is nog plek genoeg!
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Boekenmarkt voor en door kinderen

Op dinsdag 11 oktober willen we tussen 14.30 uur en 15.30 uur een boekenmarkt houden.
Kinderen kunnen hun eigen boeken te koop aanbieden aan andere kinderen. Natuurlijk
kunnen ze bij andere kinderen weer nieuwe leesboeken kopen.
Als er kinderen van groep 1 t/m 4 zijn die boeken willen verkopen, dan willen we graag dat ouders hun
kind begeleiden.
Vanaf groep 5 mogen kinderen dat zelf doen. Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen de kleedjes inrichten in
het speellokaal zodat de markt kan starten om 14.30 uur.
Wil je boeken verkopen op de boekenmarkt, geef je dan snel op via de mail:
boekenmarkt@cnsstaphorst.nl

Fietscontrole groep 6, 7 en 8

Op donderdag 6 oktober worden de fietsen van de kinderen uit groep 6, 7 en 8 gecontroleerd.
Wilt u thuis de fiets alvast controleren? Zijn er gebreken? Dan kunt u die vooraf al (laten) repareren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stuur zit vast
Bel werkt
Handvatten zit vast
Remmen werken
Koplamp werkt
Spaken zitten vast
Zijreflectie in de wielen
Banden goed opgepompt,
met profiel
Zadel zit vast
Zadelhoogte/framemaat
Stroeve trappers
Gele reflectoren
Ketting is goed afgesteld
Rode achterreflector
Achterlamp werkt

Meer informatie kun je vinden op de website: Fietscheck | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)
Bekijk ook het filmpje over hoe je je veilige fiets kunt checken.

1e deel vrijwillige ouderbijdrage

Op maandag 3 oktober ontvangt u een betaalverzoek voor de
vrijwillige ouderbijdrage voor het eerste deel van het schooljaar.
Let op! Per kind ontvangt u een verzoek. Als u twee of meer kinderen heeft, krijgt u dus meerdere
betaalverzoeken in de Parro app. Zodra het betaalverzoek is voldaan, ontvangt u een bevestiging dat de
betaling is geslaagd.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt:

•
•
•
•

1e
2e
3e
4e

kind, € 50 per schooljaar (€ 25,- in oktober / € 25,- in mei)
kind, € 45 per schooljaar (€ 22,50 in oktober / € 22,50 in mei)
kind, € 35 per schooljaar (€ 12,50 in oktober / € 12,50 in mei)
kind in een gezin is gratis.
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Brigadierrooster

Hieronder vindt u het brigadierrooster van de aankomende twee weken.
Kunt u niet komen? Probeer dan onderling te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.
Week 40, maandag 03-10-22 tm vrijdag 07-10-22
Ochtend
Maandag
Bianca Woltinge
Jeanine Bisschop
Dinsdag
Geesje Brakke
Margje Uiterwijk
Woensdag
Claudia Gerrits
Gerda de Groot
Donderdag
Jantje Bloemert
Annelies Lier
Vrijdag
Gerlinda Redder
Marjolijn Bakker

Middag
Joanne Engel
Aline Timmerman
Jenneke Brakke
Marije Dunnink
Claudia Gerrits
Gerda de Groot
Jantje Bloemert
Wendy Grit
Gerlinda Redder
Marjolijn Bakker

Week 41, maandag 10-10-22 tm vrijdag 14-10-22
Ochtend
Maandag
Erwin Huls
Gianne Hein
Dinsdag
Mariska Talen
Karin Kruidhof
Woensdag
Rinette Deuzeman
Janneke Bijker
Donderdag
Anita Bruinsma
Karin de Haan
Vrijdag
Linda Bos
Mariëlle Kruidhof

Middag
Jentje Veldman
Judith Krale
Lenny de Groot
Roelien Hattem
Rinette Deuzeman
Janneke Bijker
Anita Bruinsma
Tanja de Weert
Linda Bos
Geja Smit
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Giga-groen Dag
Kinderboekenweek
Wat is het liefste dier? De oudste boom?
Of het harigste beest? Tijdens de Kinderboekenweek
(5 t/m 16 oktober) kun je het ontdekken in de Bibliotheek.
Dan staat namelijk alles in het teken van de natuur.
In de Bibliotheek kun je alles vinden over
dieren, planten en het klimaat overal ter wereld!
Op vrijdag 7 oktober is in Bibliotheek Staphorst van
16.00 tot 17.00 van alles te ontdekken. Er komt een echt
ROVA vrachtwagen, je kunt spelen met de waterspeelbak
en je kunt met de microbit spelletjes doen in de waanzinnige
boomhut. Voor deze laatste activiteit moet je je even
aanmelden via de agenda. Kom gezellig langs om
de andere activiteiten te ontdekken. Zien we jullie op 7 oktober?
Wanneer:
Vrijdag 7 oktober van 16.00-17.00 uur.
Aanmelden voor de workshop ‘De waanzinnige microhut’ kan via de website www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda

