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DE BIJBELVERHALEN VAN NA DE VOORJAARSVAKANTIE
groep 1 t/m 4:
Als een koning naar Jeruzalem
De fles met dure olie van Maria
groep 5 t/m 8:
Les 1 Ik ben het brood dat leven geeft
Les 2 Jezus maakt een meisje beter

Lukas 19:28-44

Johannes 6
Mattheüs 15: 21-31

Lied van de maand: februari: ELB 495. OTH 324 King of kings and Lord of lords
maart: Hij kwam bij ons heel gewoon (ELB 118. OTH 114)

COLLECTE

Na de vakantie mag er weer iedere maandag collectegeld mee worden genomen
naar school, voor onze collectedoelen:
Plan Nederland en Stichting Congo.

VOORJAARSVAKANTIE

VAKANTIE

Volgende week zijn de kinderen vrij, in verband met de voorjaarsvakantie.
Maandag 1 maart zijn ze weer welkom op school.
Fijne vakantie!

ALDERT DIJK

Dit is het laatste CNS-Nieuws waarvoor ik verantwoordelijkheid draag.
Dirk Dreschler is met ingang van 1 maart, onmiddellijk na de voorjaarsvakantie,
de nieuwe directeur en daarmee ook het aanspreekpunt voor de collega’s, de
ouders, de kinderen en mensen van buitenaf. Ik zal nog twee weken op school zijn
om samen met Dirk de ‘warme’ overdracht te doen.
Op 14 maart aanstaande start mijn AOW.
Het werk op de CNS is mijn vierde baan in mijn onderwijscarrière. Eerst
groepsleerkracht in Gieten. Altijd de combinatiegroep klas 3/4 (groep 5/6), met 1
jaar de combiklas 2/4 (groep 4/6). Geweldige combinatie. Daarna directeur van
een kleinere basisschool (100 kinderen, 5 leerkrachten) in Erica. Dat was vier
dagen voor de groep en 1 dag administratie.
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Daar heb ik meegemaakt dat we van eenpitter opgingen in een groot geheel. Ik vond het een drama. Er
ging veel geld naar overhead, eigen personeelskeuze was er niet en bovenschoolsbeleid stond ver van de
(mijn) werkelijkheid.
Vervolgens voortgezet speciaal onderwijs (praktijk onderwijs) in Emmen voor leerlingen van 12 tot 20 jaar
met de behoefte aan een speciale aanpak (gedrag-, leer- gezins- en communicatieproblemen).
Toen kwam de CNS waar ik leiding zou mogen geven aan een groep collega’s. Dagelijks bezig zijn met
voorwaarden te scheppen zodat de leerkrachten zo goed mogelijk hun werk (lesgeven en kinderen
begeleiden) kunnen doen.
Binnen de school heerst een goede sfeer wat ook uitstraalt op de ouders die komen kennismaken en
andere bezoekers. Zij geven de hartelijkheid ook terug door het te benoemen.
Ik ben er trots op dat onze school bestaansrecht heeft als eenpitter met een grote eigen
verantwoordelijkheid, een goed schoolgebouw met een Vereniging van Eigenaren, een Raad van Bestuur
die duidelijke kaders heeft aangegeven om te functioneren, een prima meedenkende
medezeggenschapsraad en een betrokken en actieve ouderraad. Het werken in een team met een grote
verscheidenheid aan mensen met verschillende kwaliteiten is uitdagend, fijn om in te werken en het voelt
goed.
Natuurlijk heb ik genoten van de kinderen, zowel van de kleinsten als van de grootsten en alles wat er
tussen in zit. De kinderen kwamen graag in mijn kantoor behalve als het niet helemaal vrijwillig was…
Ook de (meeste) ouders voelden de laagdrempeligheid en dat waardeer ik.
Buiten de school ben ik blij met de goede collegiale contacten met de negen andere basisscholen in
Staphorst en met de gemeente Staphorst. In mijn Staphorster tijd is er steeds meer samenhang en groei
naar elkaar ontstaan.
De goede contacten met de beide plaatselijke kerken en ook met verschillende sportverenigingen, met
enkele fracties in de Raad, met de B&W (de burgemeesters Alssema en Segers, de wethouders Bron, de
Jong, Krale, Mulder en Mussche), met de afdeling onderwijs en welzijn, met de wijk- en jeugdpolitie en
andere verenigingen en instanties hebben we op de CNS een goede, open verhouding.
In twee belangrijke ‘instituten’ heb ik aan de basis mogen meedenken in de ontwikkeling:
In Staphorst: Het Centrum Jeugd en Gezin, nu Team Samenleving. Dit is het loket voor opvoedvragen
voor ouders en scholen.
In ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: De opzet en verdere groei van de Huiskamer, nu
Wijszo met als stuwende kracht Bynella Kaandorp. Het is een onderwijsvoorziening die een kind met
(gedrag-s) problemen tijdelijk opvangt en daarna het kind begeleid terugplaatst naar de basisschool.
Ik kijk in dankbaarheid terug op mijn loopbaan op de CNS in Staphorst.
Het is aan mijn opvolger Dirk, in samenwerking met alle betrokkenen in en om de CNS, om waarde(n)vol
om te gaan met de aan de CNS toevertrouwde kinderen. Ik wens een ieder daarbij Gods zegen toe,
wijsheid en kracht.
Gr Aldert

SPEELGOEDOCHTEND GROEP 1 EN 2

Morgen is er weer een speelgoedochtend voor de kleuters. De kinderen mogen
dan speelgoed van thuis meenemen. Graag speelgoed voor binnen, een spel
mag natuurlijk ook! Wilt u er rekening mee houden dat er door meerdere
kinderen gespeeld gaat worden met het speelgoed, en dat de mogelijkheid
bestaat dat het stuk kan gaan?

LUCHTBEHANDELINGSKANALEN

In de voorjaarsvakantie zal er gewerkt worden aan de luchtbehandelingskanalen welke boven op het dak
staan. Er worden grote buizen het dak op getakeld met een grote kraan vanaf de parkeerplaats, waarna
monteurs nog wel een kleine week zullen werken om alles aan te sluiten.

CNS-NIEUWS pag.3

BROODACTIE

Vandaag krijgt uw (oudste) kind een bestelformulier met een begeleidende brief mee
naar huis. Bewaar deze brief goed, want daar staat belangrijke informatie in over
het uitleveren. Per abuis is het jaartal niet aangepast in de brief. Uitleverdatum is
woensdag 24 maart 2021.
Om het wat overzichtelijker te maken hebben we er vorig jaar voor gekozen om per
gezin 1 bestelformulier mee te geven. Vandaar dat alleen het oudste kind van het
gezin een formulier meekrijgt. Dit betekent echter niet dat hij/zij alleen
verantwoordelijk is voor de bestellingen: broertjes en zusjes mogen natuurlijk ook
helpen verkopen.
In verband met de lockdown mogen de kinderen helaas niet langs de deuren om te
verkopen. Maar wat natuurlijk wel kan: maak een foto van het bestelformulier en
stuur dit rond in bijvoorbeeld de familie-app, buurt-app, etc.
Op deze manier kun je het formulier vast ook wel vol krijgen 😉
Laten we er ook dit jaar weer een groot succes van maken!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
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