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DE BIJBELVERHALEN VOOR VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Paulus op weg naar Rome
Eindelijk in Rome

Handelingen 27
Handelingen 28

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

Niet willen opvallen
Hoe moet je bidden? / Het “onze Vader”
Maak je geen zorgen

Mattheüs 6:1-6
Mattheüs 6:7-15
Mattheüs 6:25-34

Lied van de maan juni: U maakt ons één (ELB 217. OTH 362)

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

Maandag is er totaal € 65,16 opgehaald.

KALENDER 2020-2021

Schoolreisje groepen 1 en 2 naar
Djambo in Zwolle

: dinsdag 15 juni (let op: kinderen zijn om 13.30 uur vrij)

Schoolreisje groepen 4 en 5a
Julianatoren

: dinsdag 15 juni

Schoolreisje groep 5b/6b en 6a
Drouwenerzand

: dinsdag 15 juni

Schoolreisje groepen 3
Plopsaland

: donderdag 17 juni

Schoolreisje groepen 7
Hellendoorn

: vrijdag 18 juni

Rapport mee naar huis
Kamp Westerbork groep 8
Oudercontactavond
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie (alle leerlingen vrij)

:
:
:
:
:

vrijdag 25 juni
dinsdag 29 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),

NOG 4 WEKEN… FORMATIE EN GROEPSINDELING 2021-2022
Over 4 weken start de zomervakantie.
In het CNS-nieuws van vólgende week hopen we de formatie en groepsindeling
voor komend schooljaar met u te kunnen delen. Deze week hebben we de
formatie met de Raad van Beheer en de Medezeggenschapsraad besproken en
vastgesteld.
Vorige week schreef ik iets over de positieve ontwikkeling van het Coronavirus op
landelijk niveau. Tegelijk riep ik op om alert te blijven. Groep 8 en groep 1/2 zijn
net uit quarantaine. Gisteren moest helaas groep 5/6 voor de tweede keer in
quarantaine… Erg vervelend. Als school realiseren we ons dat dit veel van u als
ouders, van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten vraagt. We zullen het
met elkaar nog even vol moeten houden, hoe ingewikkeld ook.

SCHOOLREISJES EN CORONA

Aanstaande dinsdag staan de eerste schoolreisjes op het programma.
We zijn blij dat deze kunnen plaatsvinden. Sommige ouders vragen zich af hoe we dit “Coronaproof” willen
organiseren. Een goede en terechte vraag. Er zitten immers veel leerlingen in een bus en dat zijn ook
meerdere groepen, dus hoe doe je dat qua cohort? Loop je niet een enorm
risico dat er straks meerdere groepen in quarantaine moeten?
Als school en als busmaatschappij denken we dat we dit op een veilige en
verantwoorde manier kunnen doen.
* Leerlingen die op schoolreisje gaan moeten klachtenvrij zijn.
* Volwassenen moeten een mondkapje dragen.
* Wij moeten als school een gezondheidsverklaring inleveren, en er
dus ook van tevoren zelf zeker zijn van we geen onverantwoorde
risico’s nemen.
* Groep 5/6 die nu in quarantaine zit, laat zich, mits ouders dat willen
(niet verplicht) maandag testen (een prio-test) en alleen leerlingen
met een negatieve testuitslag mogen mee.
We vragen van u als ouders om uw kind dus echt alleen naar school – en dus mee op schoolreisje – te
sturen wanneer uw kind klachtenvrij is. We vertrouwen erop dat ieder daar zijn/haar verantwoordelijkheid
in neemt.

GELE HESJES

Wanneer mogelijk probeer ik ’s ochtends op het plein te staan om, aan de kant van de
fietseningang, leerlingen en ouders welkom te heten. Ik zie dan leerlingen mét gele
hesjes en zonder gele hesjes.
Ik realiseer me dat u daar als ouders zelf over gaat, en dat het mogelijk met dit
warme weer niet heel prettig is, maar zo’n geel hesje ziet er in ieder geval vanuit
veiligheidsoogpunt goed uit! Maak hierin uw eigen afweging.

OPROEPJE > PLEINWACHTEN – T.S.O.-ERS GEZOCHT
VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Als pleinwachten zijn we alweer aan het nadenken over komend schooljaar.
Lijkt het je leuk om op maandag, dinsdag of donderdag mee te helpen bij de
pleinwacht, dan zien we graag je opgave tegemoet!
Dit kan op het volgende emailadres: michael.ramona@home.nl

CNS-NIEUWS pag.3

GASTLES CAMPAGNE MONO

Afgelopen woensdag kregen groep 7A en
7B een gastles over de campagne MONO.
MONO staat letterlijk voor één of alleen.
In de campagne staat het voor ‘met één
ding bezig zijn’.
Ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding
van appjes of social media posts.
De kinderen deden een quiz, mochten een
eigen vlog opnemen en kregen een
sleutelhanger.
De gastles werd aangeboden door de
gemeente Staphorst. Wethouder Alwin
Mussche nam daarom ook even een kijkje
in de klas.

OPROEP: JUBILEUM 50 JAAR CNS

Op vrijdag 15 oktober 2021 staat de feestelijk dag gepland voor de kinderen.
We hopen dat het dit keer allemaal door kan gaan.
Deze dag zijn wij afhankelijk van uw hulp als ouder. Wij zijn ongeveer 70 ouders
nodig, die willen helpen.
Alle activiteiten vinden buiten plaats, maar bij slecht weer wordt het verplaatst
naar de sporthal.
Op vrijdag zijn wij uw hulp nodig van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Donderdagavond 14 oktober 2021 zal er een instructieavond zijn. De tijden
hiervan zijn nog niet bekend.
Wilt u ons helpen? Dan kunt u dit alvast doorgeven: administratie@cnsstaphorst.nl

HET VERBETEREN VAN HET ONDERWIJS VAN ONZE SCHOOL EN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de
schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn
belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor
onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en
rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten
van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed
onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van
onze leerlingen.
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Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden
meegeleverd. Het gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum,
volledige naam, postcode en huisnummer.
Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na koppeling worden deze
identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving
worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere
mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvangen twee keer
per jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen in deze rapporten ook
nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen
zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS,
volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere
statistieken die zij maakt.
Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet
uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende
persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel
bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te
verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS
voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het
gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er
dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u wél actief
toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst wel bijzondere
persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.

