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Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo
De kinderen mogen weer iedere maandag geld meenemen voor de collecte.

KALENDER 2021-2022 (TOT DE KERSTVAKANTIE)
Eerste schooldag na de zomervakantie
ANWB Streetwise
Feestelijke dag kinderen (50 jaar CNS)
Herfstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Boomfeestdag (groep 7)
Kerstvakantie

:
:
:
:
:
:
:

maandag 23 augustus 2021
maandag 30 augustus 2021
vrijdag 15 oktober 2021
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
maandag 25 oktober 2021
woensdag 10 november 2021
vrijdagmiddag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur tot en met
vrijdag 7 januari 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals toegezegd zou er nog een kort CNS-nieuws verschijnen voor de start van het nieuwe schooljaar.
Alle kinderen zijn weer welkom vanaf maandag aanstaande om 08.25u!
Vanmorgen hebben we als schoolteam een gezamenlijke ochtend gehad. We hebben onder andere Galaten
5:22 gelezen over de vrucht van de Heilige Geest. "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."
We wensen elkaar toe dat we dit schooljaar vanuit deze
9 Bijbelse kernwaarden mogen leven en leren.
Een nieuw schooljaar: we kijken ernaar uit.
Hopelijk uw kind(eren) ook!
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KLEUTERLEERKRACHTEN STAAN OP HET PLEIN

Ouders mogen, net zoals voor de vakantie, nog niet het schoolgebouw in. De leerkrachten van de kleuters
staan daarom op het plein om de kinderen op te vangen. Alleen voor ouders van kinderen die de school
nog niet kennen, die dus helemaal nieuw zijn, kunnen we de eerste schoolweek een uitzondering maken,
dat zij even kort mee de school in gaan. We vragen uw begrip hiervoor.

Plattegrond Benedenverdieping

Plattegrond Bovenverdieping
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HOOFDLUISCONTROLE

Zou u uw kind(eren) thuis, voordat de school weer begint, op
hoofdluis willen controleren?
Alvast bedankt voor de medewerking.

GYMROOSTER

Aanstaande maandag starten wij direct met de gymlessen. Hieronder vindt u het gymrooster.
Denkt u aan het meegeven van gymkleding en voor groep 6 t/m 8 aan de fiets en het veiligheidshesje.
De gymlessen worden grotendeels gegeven door Jan Mark van den Berg. Hij start maandag bij ons als
docent sport en beweging.

Maandag
Sporthal

08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
Pauze
13.00-13.45
13.45-14.30
Dinsdag

7a
6b/7b
5a
5b
4a
Jan Mark komt naar de CNS
6a (Tamara zelf)
8b (Rina zelf

Speellokaal

13.00-13.25
13.30-13.55
14.00-14.25

1b
1a
2b

Sporthal

08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30

8a
4a
4b
Jan Mark komt naar de CNS

Speellokaal

11.15-11.35
11.40-12.05
12.10-12.35
Donderdag

08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
Pauze
13.00-13.45
13.45-14.30

Sporthal
4B

5A
5B
6A
7A
6B + 7B
8A + 8B

3b
2a/3a
2c
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EVEN VOORSTELLEN: JAN MARK VAN DEN BERG
Beste ouders en verzorgers,
Graag zou ik mij even willen voorstellen, mijn naam is Jan Mark van
den Berg en ik ben 27 jaar oud. Oorspronkelijk kom ik uit Staphorst
maar ik woon nu al langere tijd samen in Zwolle. Komend jaar zal ik
op maandag, dinsdag tot 13:00 en donderdag werkzaam zijn voor de
CNS. Het komende jaar ga ik de gymlessen verzorgen van groep 1 tot
en met groep 8. Dit zal deels plaatsvinden in de sporthal in Staphorst
en in het gymlokaal in de CNS zelf.
Na mijn sport en bewegen opleiding heb ik eerst een jaar gereisd en daarna ben ik aan het werk gegaan in
verschillende branches. Na een aantal jaar werken ben ik toch tot de conclusie gekomen dat het onderwijs
the place to be is voor mij. Daarom ben ik ook super enthousiast dat de CNS mij deze mooie kans biedt,
want naast de twee en halve dag werken op de CNS ga ik starten met de deeltijd PABO op hogeschool
Windesheim.
Mocht u verder nog iets willen weten, ik sta altijd open voor een leuk gesprek en ben dus te vinden op de
maandag, dinsdag tot 13:00 en de donderdag in de CNS/Sporthal.
Ik kijk erg uit naar het komende jaar en kan niet wachten om met deze nieuwe uitdaging te beginnen!
Met vriendelijke groet,
Jan Mark van den Berg

BRIGADIEREN

Nu de scholen weer gaan beginnen, is het ook weer tijd om de bordjes
voor het brigadieren uit het stof te halen. Het rooster is weer compleet
en het loopt door tot de herfstvakantie. Het rooster vindt u in de mail.
Zet de data meteen in de agenda, zodat voorkomen wordt dat we het
gaan vergeten en onveilige situaties ontstaan. Het komt namelijk
regelmatig voor dat iemand alleen staat of dat er niemand staat. Dit is
natuurlijk niet de bedoeling..
Houd elkaar ook scherp en geef je duo een seintje wanneer je
moet brigadieren of wanneer het wordt vergeten.
Mochten er onjuistheden in het rooster staan of mochten jullie
opmerkingen of vragen hebben, dan kunnen jullie mailen
naar: g.huls1982@gmail.com of marjanzuidberg@hotmail.com

Vanaf volgende week verschijnt het CNS nieuws weer wekelijks op de donderdag.
Hartelijke groet,
Team CNS Staphorst

