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BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4 Startpunt weekthema: wie niet horen wil…
Exodus 12:1-42
Het Pascha + 10e plaag
Exodus 13:17-14:31 De Uittocht
Exodus 15:22-16:36 Mara, Elim, Manna
Groep 5 t/m 8 Startpunt weekthema: wie niet horen wil…
Exodus 12:1-42
Het Pascha + 10e plaag
Exodus 13:17-15:21 De Uittocht
Exodus 15:22-16:36 Mara, Elim, Manna, Sabbat

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Het vergeten kind
Er is maandag totaal € 65,10 opgehaald.

KALENDER 2022-2023 t/m de kerstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Inloopkwartier
Schouderuur 1
Dag van leerkracht
Fietscontrole groep 6, 7 en 8
Boekenmarkt (informatie volgt)
Snelheidsmeting groep 8
Herfstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Dankdag (extra collecte)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Oudergesprekken
Schouderuur 2
Sinterklaas op school
Inloopkwartier
Kerstwandeling (avond)
Kerstvakantie
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woensdag 21 september 2022
week van 26 september 2022
vrijdag 30 september 2022
woensdag 5 oktober 2022
donderdag 6 oktober 2022
dinsdag 11 oktober, tussen 14.30u en 15.30u
vrijdag 14 oktober 2022
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
maandag 24 oktober 2022
woensdag 2 november 2022
donderdag 17 november 2022
week van 21 november 2022
donderdag 1 december 2022
vrijdag 2 december 2022
week van 12 december 2022
donderdag 22 december 2022
vrijdag 23 december 2022 om 12.00 uur
t/m vrijdag 6 januari 2023
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Beste ouder(s), verzorger(s),

Op reis…

De Bijbelverhalen in de klassen gaan deze periode over Mozes en de uittocht
uit Egypte. Het volk Israël ging op reis. Op weg naar het Beloofde Land. Hun
toekomst. Ze gingen niet alleen. God ging voor hen uit.
Wij zijn ook op reis! Met elkaar.
Als team zijn we zo gestart aan het begin van dit schooljaar.
Als school zijn we zo bezig, nu in de 3e week. Samen met de kinderen, samen
met u. Dit geven we bijvoorbeeld vorm door de startgesprekken die nu
plaatsvinden.
Ook wij gaan niet alleen. God gaat voor ons uit.
“Samen op weg naar de toekomst, de missie van de CNS.”

Pleinspeelgoed

Om beweging en buitenspel te stimuleren hebben de groepen 38 in de afgelopen week weer een mooi pakket buitenspeelgoed
gekregen. Balletjes, diabolo’s, bordjes met stokjes (ook nog een
beetje in lijn met het afgelopen jubileumfeest), skippyballen,
tafeltennissetjes enz.

Op verhaal komen… studiedag woensdag 21
september

Volgende week woensdag zijn alle leerlingen vrij.
Als team hebben we dan een studiedag Identiteit met als thema: “Op verhaal
komen”
Guido de Bruin van Verus (adviseur identiteit en verhalenverteller) neemt ons
deze dag mee over de kunst van het vertellen van Bijbelverhalen.
Deze studiedag is een studiedag die al 2 jaar geleden gepland stond, maar vanwege Corona telkens niet
kon plaatsvinden.

Glazen potjes sparen

Op donderdagavond 22 december organiseren wij een kerstwandeling.
Verdere informatie volgt, maar we willen u alvast vragen om glazen
potjes te sparen. Groot of klein maakt niet uit, als er maar een
waxinelichtje in past. U hoort van ons vanaf wanneer en waar u de
potjes (graag schoon en zonder etiket) kunt inleveren.
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Boekenmarkt voor en door de kinderen

In de maand oktober komt de Kinderboekenweek er weer aan en hier gaan we als school ook dit jaar weer
mee aan de slag. Het thema is dit jaar Gigagroen.
Lezen is erg belangrijk, op school leren we de kinderen niet alleen lezen maar proberen de kinderen ook te
stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen.
Op dinsdag 11 oktober willen we tussen 14.30 uur en 15.30 uur een boekenmarkt houden. Kinderen
kunnen hun eigen boeken te koop aanbieden aan andere kinderen. Natuurlijk kunnen ze bij andere
kinderen weer nieuwe leesboeken kopen.
Als er kinderen van groep 1 t/m 4 zijn die boeken willen verkopen, dan willen we graag dat ouders hun
kind begeleiden.
Vanaf groep 5 mogen kinderen dat zelf doen.
Wil je boeken verkopen op de boekenmarkt, geef je dan snel op via de mail:
boekenmarkt@cnsstaphorst.nl
Op een later moment meer informatie over deze boekenmarkt.

Gevonden?
Heeft iemand per ongeluk de gymtas van Gijs meegenomen.
Het gaat om een blauwe Hummel rugzak met daarin zijn gymspullen.
Gr. Janet Stegeman 0653377292

Fietscontrole groep 6, 7 en 8

Op donderdag 6 oktober worden de fietsen van de kinderen uit groep 6, 7 en 8 gecontroleerd.
Wilt u thuis de fiets alvast controleren? Zijn er gebreken? Dan kunt u die vooraf al (laten) repareren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stuur zit vast
Bel werkt
Handvatten zit vast
Remmen werken
Koplamp werkt
Spaken zitten vast
Zijreflectie in de wielen
Banden goed opgepompt,
met profiel
Zadel zit vast
Zadelhoogte/framemaat
Stroeve trappers
Gele reflectoren
Ketting is goed afgesteld
Rode achterreflector
Achterlamp werkt

Meer informatie kun je vinden op de website: Fietscheck | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)
Bekijk ook het filmpje over hoe je je veilige fiets kunt checken.
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Brigadierrooster

Hieronder vindt u het brigadierrooster van de aankomende twee weken.
Kunt u niet komen? Probeer dan onderling te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.
Week 38, maandag 19-09-22 tm vrijdag 23-09-22
Ochtend
Maandag
Anja Boldewijn
Erwin Huls
Dinsdag
Jany Krist
Margje Uiterwijk
Woensdag
STUDIEDAG
Donderdag
Beertje Dunnink
Lenny de Groot
Vrijdag
Laura Mulder
Henriëtte Dominee
Week 39, maandag 26-09-22 tm vrijdag 30-09-22
Ochtend
Maandag
Anneke Mussche
Gerlinde Veldman
Dinsdag
Karin Kruidhof
Fenny Timmerman
Woensdag
Melanie Wentink
Renate Kuiper
Donderdag
Jennita de Boer
Grietje Brakke
Vrijdag
Gerlies de Weerd
Henriëtte Schra

Middag
Anja Boldewijn
Jessica Hokse
Jany Krist
Laura Koopmans
Beertje Dunnink
Marjan Zuidberg
Laura Mulder
Henriëtte Dominee

Middag
Janneke Veijer
Gerlinde Veldman
Henriët de Weerd
Fenny Timmerman
Melissa Schra
Renate Kuiper
Jennita de Boer
Jeanet Compagner
Inge Schuurman
Ruth Munoz

Veelgestelde vragen van ouders

Ben je ouder of verzorger van één of meerdere kinderen die op een school zitten waar Parro wordt gebruikt? En heb je
een vraag over het gebruik van de app? We hebben hieronder een aantal veelgestelde vragen over Parro op een rij
gezet. Misschien staat jouw vraag er wel tussen.
Veelgestelde vragen over Parro door ouders | ParnasSys
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Christelijk Nationale School
voor primair onderwijs

Staphorst, september 2021

Onderwerp: Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Geachte leden en donateurs,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 4 oktober a.s. om 19.30 uur in de
CNS aan de Staphorster Kerkweg 38.
We vinden het belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. U kunt zich aanmelden voor de vergadering door een
mail te sturen naar: administratie@cnsstaphorst.nl
Deze uitnodiging is bestemd voor alle leden en donateurs van de Vereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs. Mocht u nog geen lid zijn en graag lid willen worden, stuur dan een mailtje naar:
administratie@cnsstaphorst.nl met vermelding van uw naam, naam van uw kind(eren) en adres.
U krijgt dan het aanmeldingsformulier toegestuurd.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Notulen ledenvergadering oktober 2021
Jaarverslag van het bestuur
Vragen aan de penningmeester m.b.t. financieel verslag
Verkiezingen bestuursleden:
Aftredende en nieuwe bestuursleden.
Uitstellen jaarvergadering 2022
Rondvraag
Sluiting

De notulen en het financieel jaarverslag liggen vanaf heden ter inzage op school in het kantoor van de
directeur Dirk Dreschler.

Namens Raad van Beheer

