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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

:461632

donderdag 1 april 2021

internet: www.cnsstaphorst.nl

DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
De Emmaüsgangers
Jezus verschijning aan de discipelen

Lukas 24:13-35
Mattheus 28:11-15

groep 5 t/m 8:
Les 1
Les 2
Les 3

Ananias en Saffira
Wonderen / de apostelen gaan door
Stefanus / vervolging

Handelingen 5: 1-11
Handelingen 5: 12-23
Handelingen 6: 8 – H 8:8

Lied van de maand (april): Zoek eerst het koninkrijk van God (ELB 58. OTH 238)

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo

Maandag is er totaal € 65,- opgehaald.
Vandaag, tijdens de paasvieringen, is er € 31,60 opgehaald.

Beste ouder(s), verzorger(s),

KALENDER 2020-2021

Cito uitslagen mee naar huis
(groep 3 t/m 7)
Opgeven bij de leerkracht óf je een
oudergesprek wilt
Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij)
Tweede paasdag (alle leerlingen vrij)
Oudergesprekken op afspraak of
uitnodiging
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Meivakantie (alle leerlingen vrij)
2e pinksterdag (alle leerlingen vrij)
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Rapport mee naar huis
Oudercontactavond
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie (alle leerlingen vrij)

: donderdag 1 april
: tussen 1 en 6 april
: vrijdag 2 april
: maandag 5 april
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

tussen 7 en 16 april
dinsdag 20 april
dinsdag 27 april
maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
vrijdag 4 juni
vrijdag 25 juni
maandag 28 juni en donderdag 1 juli
maandag 5 juli en dinsdag 6 juli
vrijdag 9 juli
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GOEDE VRIJDAG EN PASEN

We leven toe naar morgen, Goede Vrijdag (Jezus gang naar dood
en graf) en Pasen (opstanding en eeuwig leven).
https://www.bachvereniging.nl/nl/bwv/bwv-244/
Als team van de CNS wensen we iedereen goede dagen toe.

NIEK GEBOREN

Jarno (meester van groep 7a) en zijn vrouw Boukje Harink
werden afgelopen maandagochtend verblijd met de geboorte
van Niek Joas Harink. Wat een Wonder. Zo klein. Zo bijzonder.
Van harte gefeliciteerd!
Juf Simone Jurjens (ook juf in groep 6) gaat meester Jarno op
de donderdagen vervangen.

VRAGENLIJST CORONA EN ONDERWIJS

Als school zijn we druk bezig om te analyseren wat ons het afgelopen jaar heeft
gebracht en wat niet. We willen graag een reflectieve school zijn.
Na de zomervakantie komen er extra gelden vanuit de overheid om scholen te
ondersteunen. Die gelden dienen uiteraard wel beredeneerd te worden ingezet.
We willen daar ook graag u als ouders bij betrekken.
Vandaar dat er - in overleg met de MR – 15 vragen zijn opgesteld die ons daarbij
moeten gaan helpen.
Hierbij de link naar de vragenlijst. https://forms.gle/D9y3QUMAUT27pd1z6
Eén vraag gaat overigens over het continurooster.
Zou u de vragenlijst vóór vrijdag 16 april willen invullen? Alvast bedankt.
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OMGANG MET CORONA

We leven in een tijd van Corona, met maatregelen en elke dag nieuwe updates over besmettingen.
Als school proberen we hier verantwoordelijk, maar wel zo ontspannen mogelijk, mee om te gaan.
Onze lijn als school is de volgende:
- we volgen de richtlijnen vanuit de overheid
- we nemen als team een ontspannen houding aan, laten Corona niet de dag beheersen
- we praten de kinderen geen angst aan
- we zoeken contact en dialoog waar nodig
- wij als school gaan niet over het testen en vaccineren, dat ligt bij de ouders

VERVANGING EN LERARENTEKORT
In de afgelopen weken wilde het nog wel eens voorkomen dat een leerkracht niet
kon lesgeven door ziekte, door verkoudheidsklachten of door het afwachten op
testuitslagen. Tot nu toe is het altijd nog gelukt om de vervanging (al zij het soms
op het laatste moment) rond te krijgen.
Inmiddels blijkt dat er buiten het team van de CNS om géén vervanging beschikbaar
is. Alle ziekte dienen we dus zelf op te vangen. Uiteraard blijven we op zoek naar
vervangers van buitenaf die we kunnen bellen zodra er ziekte is. Wellicht heeft u als
ouder een lesbevoegdheid of kent u iemand die wel in een soort van ‘invalpoultje’
wil…Zou u dat dan kenbaar willen maken? Dat kan op het mailadres van de school.
administratie@cnsstaphorst.nl
We zijn heel blij dat we tot op heden nog nooit een klas naar huis hebben hoeven te sturen en we gaan
ervoor om dat zo te houden. Echter, we kunnen niet 100% toezeggen dat dit nooit gaat gebeuren.
Vandaar dat we hier toch iets over wilden schrijven. Mócht dit voorkomen, dan zullen we dit uiteraard zo
vroeg mogelijk communiceren. We zullen dan vragen de kinderen een dag thuis te houden. Mocht dat echt
niet lukken dan kunt u dat kenbaar maken en krijgt uw kind les in een andere klas.

2 STUDIEDAGEN/TEAMDAGEN
Zoals u in de kalender bovenaan dit CNS-nieuws kunt zien, zijn er 2
data opgenomen waarop we als team een studiedag zullen hebben en
waarop de leerlingen dus vrij zijn.
1. Dinsdag 20 april
2. Vrijdag 04 juni
Deze beide data zijn nieuw en wellicht komt dit bericht wat onverwacht.
Misschien vraagt u zich ook wel af waarom dit in dit “Corona-jaar”,
waarin al de nodige lesuitval heeft plaatsgevonden, nodig is.
Hierbij een toelichting.
Als (nog maar) net gestart directeur van de CNS valt het me op dat er tot de zomervakantie geen enkele
studiedag gepland staat. Ik was dit zelf zo niet gewend en heb er behoefte aan om in de komende
maanden in ieder geval 2 dagen met het hele team aan de slag te gaan. We zijn nieuw voor elkaar, we
hebben een formatie en groepsindeling voor komend schooljaar met elkaar te regelen en we hebben
elkaar al een hele lange tijd niet meer tegelijk op school gezien. Vandaar dat ik dit punt ook aan de MR
heb voorgelegd en in goed overleg is deze keuze tot stand gekomen. Uiteraard zullen deze 2 dagen
‘coronaproof’ worden ingericht. We vragen uw begrip voor deze keuze.
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REMINDER OUDERS GROEP 2

Beste ouders van groep 2,
Jullie hebben vorige week via jullie kinderen een brief gekregen, met daarin het verzoek je aan te melden
als brigadier.
Wanneer je de antwoordstrook nog niet ingeleverd hebt, wil je dit dan uiterlijk dinsdag 6 april doen?
Mocht je de brief onverhoopt kwijt zijn geraakt, mag je je ook via de mail aanmelden bij 1 van ons.
We hopen op veel reacties, zodat we veel nieuwe brigadiers kunnen opleiden.
Vriendelijke groet,
Gina Huls (g.huls1982@gmail.com)
Marjan Zuidberg (marjanzuidberg@hotmail.com)

SPEEL EN BEWEEGPLEIN

Het Speel&Beweegplein mag na een hele lange stop weer
eindelijk van start.
Het Speel&Beweegplein wordt georganiseerd vanuit Saam
Welzijn en is opgezet om kinderen te stimuleren om buiten
te spelen. Bij de Speel&Beweegpleinen staat (buiten)
spelen, bewegen en ontmoeting in de eigen woonomgeving
centraal waarbij Saam Welzijn streeft naar (verbetering
van) een gezonde speel- en leefstijl van kinderen. De
spellen die gedaan worden zijn bijvoorbeeld; levend
stratego, stoepranden, uni hockey, diskgolf (frisbee golf)
Het Speel&beweegplein is elke woensdagmiddag (met uitzonder van vakantie) van 13:30 tot 14:30 en
vindt plaats op het schoolplein van basisschool de CNS. Kinderen kunnen hier vrijblijvend aan mee doen
tot een max van 20 kinderen, opgeven is in verband met corona nog nodig. Het wordt kosteloos
aangeboden. Alle kinderen vanaf groep 4 tot 8 die op de basisschool zitten en in de gemeente Staphorst
wonen zijn welkom. Mochten er meer aanmeldingen zijn, zal er een tweede tijdstip worden aangeboden.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar r.jansen@saamwelzijn.nl of een appje naar 06-53493211
te sturen.

Voorleesuurtje online
Woensdagmiddag 7 april leest Piet Maes het prentenboek ‘Donderkopje’ van Benji Davies voor.
Tijd: 13.30-13.45 uur .
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Helaas is de bibliotheek nog gesloten, maar we gaan het online aanbieden. Meld je aan via de
website en dan ontvang je een mail met de link naar het voorleesuurtje in je mailbox.
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Bibliotheek Staphorst presenteert online masterclass
Steun je puber! En heb het zelf ook een beetje leuk!
Corona en jongeren, je kunt geen krant openslaan of je leest hoe rot deze tweede lockdown voor ze is. Voor de
Bibliotheek Staphorst aanleiding om op 7 april 2021 van 20.00 tot 21.00 uur de online masterclass ‘Steun je
puber! En heb het zelf ook een beetje leuk!’ aan te bieden. Tijdens deze masterclass laat Femke Wester, puberen studiecoach van Sterk naar School, zien welke basisbehoeftes van pubers achter hun puberale gedrag zitten,
hoe je deze kunt herkennen en hoe je op een relaxte manier tot steun kunt zijn. Ook in deze rare coronatijden.
Natuurlijk, jongeren zijn hartstikke flexibel. Ze eindigen echt niet en masse in de goot. Ze leren nu doorzetten, niet
(te veel) klagen, dat het leven niet maakbaar is enzovoort. Maar, ze missen óók belangrijke ontwikkelingen die ze
wel nodig hebben om uit te groeien tot verstandige, weldenkende volwassenen. En ja, er zitten veel jongeren in
de put, op hun kamer, in zak en as. Maar er zijn er ook die zich er wel doorheen worstelen én er is een stel dat
geniet en floreert als nooit tevoren. Als ouders hebben we geleerd niet al te veel te klagen en te doen wat we
kunnen, maar hoe gaat het echt thuis? Gaat het wel oké? Of ontstaan er hier en daar haarscheuren?
Behoefte aan autonomie
Een voorbeeld: je kind sluit zich helemaal af op zijn of haar kamer en komt alleen nog maar naar beneden om te
eten. Dit zou een uiting van de behoefte aan zelfstandigheid kunnen zijn. De behoefte om zélf te beslissen zonder
de hele dag het wakende oog van pa of ma te voelen. Je kunt je kind dan meer verantwoordelijkheid en een stem
bij belangrijke beslissingen kunnen geven. Als hij of zij zich meer een gelijke voelt, vervul je zijn of haar behoefte
aan autonomie. Natuurlijk is dit maar één voorbeeld en één mogelijke oplossing, als ouder weet je het beste wat
jouw kind nodig heeft.
Lekker samen lachen
Feit blijft dat deze coronatijden lastig zijn en meer van ons vragen dan voorheen, Maar het biedt ook de
mogelijkheid om de band met onze kinderen te versterken, om ze te leren omgaan met tegenslagen en om weer
dieper, fijner contact met ze te krijgen en weer eens lekker samen te lachen. Doe mee met de online masterclass
en meld je aan via de agenda op www.bibliotheekstaphorst.nl.

