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Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag en dinsdag is er totaal € 233,23 opgehaald.

NIEUWE DIRECTEUR

Beste ouder(s), verzorgers,
Zoals u wellicht weet zal Aldert half maart zijn werkzaamheden als directeur-bestuurder neerleggen om
dan van zijn pensioen te kunnen genieten. Daarom zijn wij als Raad van Beheer in samenwerking met het
team op zoek gegaan naar een nieuwe directeur-bestuurder. Wij zijn dan ook verheugd om jullie, voor het
ingaan van de kerstvakantie, te kunnen meedelen dat we als Raad van Beheer die nieuwe directeurbestuurder hebben gevonden. Dirk Dreschler zal per 1 maart 2021 het team van de C.N.S. komen
versterken. In onderstaand stukje zal hij zichzelf voorstellen.

EVEN VOORSTELLEN DIRK

Beste ouder(s), verzorgers, Het voelt voor mij als een eer
om vanaf 1 maart 2021 als directeur/ bestuurder leiding te
mogen geven aan CNS Staphorst. Ik heb er heel veel zin
in. Tijdens de sollicitatieprocedure is bij mij het beeld
gevoed en bevestigd dat ik op een prachtige school kom,
met een fijn team, betrokken ouders en de wil om samen
iets moois neer te zetten voor de toekomst. Ook al zal ik
voornamelijk bezig zijn met leiding geven, besturen en
organiseren, ik voel me vooral een ‘schoolmeester’. De
drijfveer in mijn werk is dat kinderen met plezier naar
school gaan, zich veilig voelen en tot leren komen.
Tot 1 maart zal ik nog bezig zijn met de afronding van mijn
werkzaamheden als directeur van basisschool de Fakkel in
Almelo, mijn werk als kwaliteitsmedewerker van Scholengroep Hannah en het werken als
onderwijsadviseur voor de Parnassys- en Gynzy academie.
Nog even iets over mijzelf. Ik woon in Hardenberg, ben 37 jaar en getrouwd met Anneke. Samen hebben
we vier kinderen. Een jongen van 13, een jongen van 9, een dochter van 6 en een dochter van 2.
Van alle ‘smaken’ (puber, schoolkind, peuter) en leeftijden wat dus. Ik ben graag actief bezig; met het
gezin, maar ook op de racefiets en hardlopend. Qua onderwijsloopbaan ben ik voorafgaand aan mijn
huidige functies in het verleden leerkracht, intern begeleider en adjunct-directeur geweest.
Als christen geloof ik dat God mij nu een plek en rol geeft op de CNS Staphorst en wil ik graag
betekenisvol zijn voor het team, voor uw kind(eren) en voor u als ouder(s).
Ik zie er naar uit om jullie binnenkort te ontmoeten en wens jullie, met name in deze bijzondere
Coronatijd, een heerlijke vakantie toe, fijne Kerstdagen en een gezegend 2021.
Hartelijke groet, Dirk Dreschler
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NOODOPVANG

Er is een landelijk beleid dat ouders/verzorgers zelf voor de opvang van de kinderen
zorgdraagt. Als 1 ouder in een cruciaal beroep werkzaam is, kan het kind naar de
noodopvang in school.
Wanneer een kind niet door de school kan worden opgevangen, is er een mogelijkheid
om via de gemeente Staphorst (telefoon 467400 vragen naar Petra van Eekeren) iets te
regelen.
Alle verzoeken voor noodopvang komen bij mij binnen (aldert@cnsstaphorst.nl).
Als het ’s avonds voor 18 uur voorafgaande aan de noodopvang-dag gemeld wordt, kan ik ‘s avonds
opvang regelen. Tijdens de opvang proberen de onderwijsassistenten passend onderwijsaanbod te
verzorgen. De leerkrachten zijn dan bezig met het verzorgen van onderwijs op afstand of hebben contact
met de kinderen of hun ouders.
PS. Ik probeer wel bij aanvragen voor noodopvang te stimuleren of er geen andere mogelijkheid tot
opvang is. De scholen zijn natuurlijk niet voor niets gesloten.

ONLINE CONTACT MET DE KINDEREN

GROEPEN 3 T/M 8
Na de kerstvakantie, vanaf dinsdag 5 januari, gaan de kinderen thuiswerken. De leerkrachten sturen dat
wat gedaan moet worden op. Dat kan deels werken op papier, maar ook werken via de computer zijn.
Als team hebben we afgesproken om regelmatig contact met de kinderen te willen hebben. Er is hiervoor
een rooster gemaakt. De invulling van dit contact zal per groep en per leerkracht verschillen. U hoort dit
van de leerkracht. Het zou fijn zijn als alle kinderen aanwezig zijn. Het contact zal lopen via Teams, via het
mailadres van uw kind. Dit heeft u dinsdag ontvangen.
Linda heeft een filmpje gemaakt waar ze uitlegt hoe uw kind vanaf Miloo in Teams komt en hoe
Teams werkt: https://youtu.be/DXarEl5MNXw
We hebben als team ook afgesproken om online instructie te gaan geven. Dat kan op 2 manieren:
-Sommige collega’s geven live uitleg op het moment zoals afgesproken.
-Andere collega’s zullen instructiefilmpjes opnemen en gaan delen.
Hieronder staan dagen en tijden waarop de leerkrachten contact met de kinderen willen hebben.
Het wil niet zeggen dat dit contact duurt zolang hier is vermeld. Het kan zijn dat in kleine groepjes een
kort moment contact is, of met de hele groep tegelijk. Dit hoort u van de leerkracht.
Maandag en woensdag (4 januari niet):
groep 4
09.00 – 09.45 uur
groep 5b/6b
09.45 – 10.30 uur
groep 6a
09.45 – 10.30 uur
groep 8
10.30 – 11.15 uur
Dinsdag en donderdag:
groep 3
09.00 – 09.45 uur
groep 5a
09.45 – 10.30 uur
groep 7
10.30 – 11.15 uur
GROEPEN 1 EN 2
De leerkrachten van groep 1 en 2 geven een andere invulling aan het contact met de kinderen. Dit hoort u
van de leerkracht.

REACTIES OP PARRO-BERICHTEN VAN OUDERS

U kunt als ouder te allen tijde een bericht aan de leerkracht sturen. U kunt alleen niet
verwachten dat uw bericht meteen beantwoord wordt. Daarom hebben we het volgende
afgesproken: U krijgt sowieso ’s morgens voor 12 uur en ’s middags voor 17 uur een
reactie op uw bericht.
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VAN DE RAAD VAN BEHEER

En zo is 2020 alweer bijna ten einde… Een bijzonder jaar…
Het is al Corona wat er klinkt…
Wie had dat gedacht bij de start van 2020, dat het Coronavirus, wat
toen nog in China verbleef, ook bij ons zoveel impact zou hebben.
Maar niets bleek minder waar… Vanaf 16 maart zat iedereen thuis.
Het zo vanzelfsprekende onderwijs op school ging ineens niet meer
door. Thuis onderwijs verzorgen door de ouders, met de
ondersteuning van de meesters en juffen, het was de omgekeerde
wereld. En wat een invloed heeft zo’n virus dan. Schoolreisjes
konden niet doorgaan, geen schoolkamp, niet de gebruikelijke
musical, geen 50-jarig jubileum, geen jubilea voor docenten. Een
versnelde invoer van het continurooster. Geen ouders in de school,
niet op het schoolplein, online of telefonische 10-minuten
gesprekken, …
En helaas, voorgaande herhaalt zich op de valreep van 2020 nogmaals. Weer zitten we met z’n allen thuis
en zullen we vanuit huis weer handen en voeten moeten geven aan het onderwijs. En deze beperkingen,
die Corona met zich meebrengt, zullen we ook in het nieuwe jaar nog voelen.
Ook voor de kinderen thuis zijn er beperkingen, geen sporten, geen uitjes, niet te veel visite, misschien
wel niet meer bij opa en oma kunnen komen. En ook voor jullie ouders zijn er veel maatregelen van
invloed. Denk aan thuis werken, overwerken, privé weinig mogelijkheden, geen feestjes en etentjes, grote
financiële of gezondheidszorgen, …
Ja, Corona heeft van 2020 een bijzonder jaar gemaakt. En toch mogen we dan ook blij zijn met datgene
wat we wel hebben. Het onderwijs dat ondanks alles, toch bijna volledig doorgang heeft kunnen vinden. Er
hoefden gelukkig maar beperkt klassen thuis te blijven omdat vervanging niet geregeld kon worden.
Straks bijna allemaal nieuw meubilair in de school. Een nieuwe directeur zodat Aldert van zijn pensioen
kan gaan genieten.
En laten we ook vooral alle andere dingen niet vergeten. Gezondheid, wat nu zeker niet vanzelfsprekend
is. Huizen om in te wonen, kleding om aan te trekken, eten en drinken in overvloed, liefde en vriendschap
om ons heen. Laten we bovenal onze zegeningen niet vergeten en God dankbaar zijn voor alles. “Wees
over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden” Filippenzen 4:6
En vanuit die dankbaarheid kunnen we dan ook de Kerstvakantie in gaan. Het Kerstfeest vieren, de
jaarwisseling meemaken, het nieuw jaar in. Al dan niet op een manier die we niet gewend zijn, maar
vooral vanuit het bewustzijn van alles wat we nog wel hebben.
De Raad van Beheer wenst iedereen fijne feestdagen, een heerlijke vakantie en een gezond 2021!

GELD VOOR ONZE NAASTE

We hebben anderhalf jaar geld bij elkaar gebracht voor de
Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in
Oekraïne. Dit gaan we nu afsluiten. Er wordt deze week een
bedrag van € 3750 overgemaakt. Allen hartelijk dank! In het
nieuwe jaar krijgt u informatie over een nieuw project dat we
gaan steunen.

KERSTVIERINGEN

Afgelopen dinsdagmorgen hebben we, vervroegd door de lockdown, in alle groepen de
Kerstvieringen gehouden. Natuurlijk was niet iedere groep er ‘klaar’ voor, maar met
wat improvisatie en aanpassingen hebben de kinderen hun viering kunnen houden.
Fijn dat het zo kon.
Van de ouderraad hebben ook alle kinderen een leuk Kerstpresentje gekregen. Mooi.
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STAPHORSTER KERKWEG

Het stukje over de ontsluiting van de Slagen van de vorige week was verwarrend op het CNS gekomen.
Vandaar de juiste versie met een aanvulling van wat er in de Raad afgelopen dinsdag is besproken.
Ontsluiting van de Slagen (CNS Nieuws 10 december 2020)
Wij hebben uiteraard alle begrip voor het op een adequate manier van het ontsluiten van de woonwijk de
Slagen. Voor de veiligheid van de kinderen vinden wij het wenselijker dat de Staphorster Kerkweg
verkeers- luw blijft. Het verkeersaanbod is erg groot tussen kwart over 8 en half negen. Kinderen gaan
naar de scholen en de peuterzaal. An het eind van de schooldag is de spreiding groter maar om half drie
gaan er wel ruim 300 kinderen naar huis waarvan het grootste deel over de Staphorster Kerkweg.
Ik (Adert) heb contact gehad met de verkeersambtenaren van het gemeentehuis en enkele fracties uit de
Raad hebben mij al concrete vragen gesteld en zijn ter plekke geweest om een goed beeld te krijgen.
Wij zitten er dus 'boven op’.
Aanvulling 17 december 2020
Er is aan de orde gesteld dat er op dit moment geen concreet plan ligt maar dat er een werkgroep gaat
nadenken over de mogelijkheden van de ontsluiting van de Slagen waarbij gekeken wordt welke opties er
zijn. Deze opties komen dan terug op de agenda in de Raad.

VUURWERKCONTROLE

In de afgelopen week is er door de politie gecontroleerd op vuurwerk om te kijken en te beoordelen of het
vuurwerk toegestaan is. Aan het eind van de middag is er regelmatig vuurwerk afgestoken wat niet alleen
lawaaioverlast geeft en rotzooi oplevert, maar ook een gevaar vormde voor kinderen die geraakt werden.
Ik geef dit hier maar even aan als waarschuwing dat de politie illegaal vuurwerk als prioriteit heeft.

Bibliotheek Staphorst en Rouveen zijn gesloten van 15 december t/m 19 januari.
Wel bieden we een alternatieve service.
De rijksoverheid heeft de maatregelen omtrent COVID-19 aangescherpt, daarom sluiten onze
vestigingen van dinsdag 15 tot en met dinsdag 19 januari
Wel kunnen we je op een andere wijze van dienst zijn.
Afhaalbieb in Staphorst
Vanaf woensdag 16 december starten we in de bibliotheek Staphorst met een afhaalservice voor
gereserveerde materialen.
Je reserveert via onze catalogus de materialen die je wilt lenen. Zodra deze materialen voor je klaar
staan, ontvang je van ons bericht. Beantwoord dan deze mail voor een afspraak voor een
ophaalmoment op werkdagen tussen 15.00 en 17.00 uur. Voor meer informatie zie onze website.
De uitleentermijn is 6 weken.
Al klaarstaande reserveringen en geleende materialen
Staan er momenteel al reserveringen voor je klaar in de Bibliotheek, maar ben je niet meer in de
gelegenheid geweest deze voor 15 december op te halen? Stuur dan een mail naar
info@bibliotheekstaphorst.nl dat je ze op wilt halen. Wij nemen dan contact met je op om een
afspraak te maken, wanneer je jouw reservering op kunt halen.
Tijden Afhaalbieb op afspraak:
In Bibliotheek Staphorst van maandag t/m vrijdag van 15.00-17.00 uur.
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Bibliotheek Rouveen
Bibliotheek Rouveen is gesloten t/m 19 januari. Reserveringen kunt u ophalen in Bibliotheek
Staphorst vanaf vrijdag 18 december op basis van afspraak.
Inleveren
Heb je materialen in huis die je moet inleveren? Deze worden automatisch voor je verlengd tot 8
februari. Ook de boeken die je vanaf 1 december had moeten inleveren. In ‘mijn bibliotheek’ op
onze website, kun je de exacte inleverdatum terugvinden voor jouw geleende materialen.
De brievenbus in Bibliotheek Staphorst blijft open voor het inleveren van materialen.
Online Bibliotheek & Telefonisch spreekuur
Als je lid bent van de Bibliotheek kun je gratis via de Online Bibliotheek e-books en luisterboeken
lenen. Wil je meer informatie of hulp? Kijk dan op www.onlinebibliotheek.nl of maak gebruik van
ons telefonisch spreekuur.
Op elke doordeweekse dag (vanaf woensdag 16 december) van 10.00 – 12.00 uur zijn we
bereikbaar via 0522 – 46 20 44. Een medewerker zit dan klaar om al je vragen te beantwoorden.
Niet alleen de vragen over de Online Bibliotheek, maar ook voor vragen over onze andere
dienstverlening.

