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DE BIJBELVERHALEN VOOR NA DE MEIVAKANTIE
groep 1 t/m 4:
Pinksteren
De verlamde man bij de poort

Handelingen 2:1-41
Handelingen 3,4

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

Saulus als prediker
Paulus en Barnabas uitgezonden
Op het eiland Cyprus

Handelingen 9:20-31
Handelingen 11:19-26 en H13:1-4
Handelingen 13:4-12

Lied van de maand mei: Samen in de naam van Jezus (ELB 218. OTH 360)

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

Maandag is er totaal € 78,70 opgehaald.

KALENDER 2020-2021
Meivakantie (alle leerlingen vrij)
2e pinksterdag (alle leerlingen vrij)
Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Rapport mee naar huis
Oudercontactavond
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie (alle leerlingen vrij)

:
:
:
:
:
:
:
:

maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 26 mei t/m vrijdag 28 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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Beste ouder(s), verzorger(s),

TERUGBLIK

En toen was het al weer bijna meivakantie.
Wat is er in de afgelopen weken veel de revue gepasseerd. Een kleine greep:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het afscheid van Aldert Dijk
Goede Vrijdag en Pasen
Eén klas in quarantaine
Dagelijks bezig met vervanging, testen en Coronabeleid
Een studiedag van het team
Koningsspelen
Koningsdag
Groep 8 maakt(e) deze week de eindtoets, Route 8.

Als team van de CNS zijn we blij en dankbaar, dat ondanks de lock-down, het onderwijs zoveel mogelijk
doorgang heeft kunnen vinden. We hebben dat Veilig, Verantwoord, Organiseerbaar en ook Ontspannen
proberen te doen.
Als nieuwe directeur van deze school probeer ik me zo goed mogelijk in te werken. Ik heb in de afgelopen
weken ongelooflijk veel kennismakingsgesprekken gevoerd. Zo vaak als het me lukt probeer ik ’s ochtends
vroeg op het plein te staan aan de zijde bij de ingang van het fietsenhok. Inmiddels begin ik de vele
gezichten van leerlingen en ouders te herkennen. Namen van de collega’s, de Raad van Beheer, de
Vereniging van Eigenaren en de direct betrokken bij de school ken ik nu.
Het draait hier op school niet om mij, maar om uw kind(eren). Toch wil ik iedereen bedanken voor deze
start.
De CNS is een mooie, stabiele school, met een bevlogen team, betrokken ouders en met nog voldoende
leermogelijkheden voor de toekomst.
Op de laatste studiedag van dit schooljaar, op 4 juni a.s., ga ik het team een terugkoppeling geven van
wat ik in mijn eerste “100 dagen” (ongeveer) heb gezien, gehoord, gevoeld, geproefd enz.

VOORUITBLIK

En dan beginnen we na de meivakantie met de laatste periode van dit
schooljaar.
U kunt dan o.a. het volgende verwachten:
•
Het vakantierooster 2021-2022 + Studiedagen
•
De formatie en groepsindeling 2021-2022
•
De uitkomsten van het onderzoek Corona, Thuisonderwijs en
Continurooster
•
Er zal een Tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd onder ouders,
leerlingen gr.5-8 en personeel
•
Rapport nr. 2
•
Groep 8 > schoolkamp en musical, oftewel: de afronding van hun basisschooltijd
Als christelijke school leven we in afhankelijkheid van God, onze Hemelse Vader. We weten allemaal hoe
snel veranderlijk en weerbarstig het leven kan zijn. We werken hier op school dus ook niet aan al die
zaken met de “fingers crossed” maar met de handen gevouwen, oftewel D.V.
Voor nu:

Wenst het team van de CNS u een fijne meivakantie toe!
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VEILIGHEID

Er wordt wel eens (regelmatig) op de groenstrook naast de school geparkeerd. Aan de
fietsstraat. Dit levert nogal gevaarlijke situaties op. De kinderen fietsen via deze weg
naar het kruispunt. Dit is niet de bedoeling.
Daarom roepen we ouders die met de auto komen op om te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen.

BRENGEN VAN KINDEREN

Wij hebben gemerkt dat sommige kinderen die gebracht worden, al ruim voor de afgesproken tijd naar
binnen gaan.
Het kan zijn dat de juf of meester op dat moment nog niet in het lokaal zit.
Door ons wordt de deur opengezet tussen tien voor half en vijf voor half negen. Dit is het moment dat de
kinderen naar binnen mogen gaan. Is de deur nog dicht, dan willen wij u vragen om even op het plein te
wachten.
Kinderen die zelf naar school komen, mogen zoals gebruikelijk, na de eerste bel naar binnenlopen.

CONTROLEREN GEGEVENS IN OUDERPORTAAL

In het ouderportaal staan gegevens van u en uw kind(eren). Denk hierbij
aan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres en noodnummers.
Voor ons is dit belangrijke informatie.
Wilt u in het ouderportaal controleren of deze gegevens er goed instaan?
Wijzigingen kunt u doorgeven via het ouderportaal. U mag ook een email sturen naar: administratie@cnsstaphorst.nl
Alvast hartelijk dank.

JUBILEUM 50 JAAR CNS

Helaas hebben wij de reünie en de feestelijke dag voor de kinderen een paar keer
moeten verplaatsen.
De datum van de reünie hebben we nog niet vastgesteld.
Voor de feestelijke dag maken we gebruik van externe mensen. Daarvoor moeten
we al vroeg een datum bepalen. Dat zal zijn op vrijdag 15 oktober 2021.
We moeten er wel bij aangeven: Alles onder voorbehoud van…
Voor de feestelijke dag willen wij ook een beroep doen op u als ouder.
Hierover volgt na de meivakantie meer informatie.

