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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 22 september 2022
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4 Startpunt weekthema: Let op!
Exodus 17:1-16
Overwinning op Amalek
Exodus 18
Jetro op visite
Exodus 19
Verschijning op de Sinaï
Groep 5 t/m 8 Startpunt weekthema: Let op!
Exodus 17
Massa, Meriba. Amalek
Exodus 18
Bezoek van Jetro
Exodus 19
Verschijning op de Sinaï

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Het vergeten kind
Er is maandag totaal € 47,- opgehaald.

KALENDER 2022-2023 t/m de kerstvakantie
Inloopkwartier
MR vergadering
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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week van 26 september 2022
dinsdag 27 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),

Studiedag 21 september 2022
Gisteren vond onze studiedag plaats. Het onderwerp van de dag was: Op verhaal komen…
Als team hebben we gesproken over de school als bouwplaats.
Wie zijn wij als christelijke school in deze tijd?
Welke plek nemen Bijbelverhalen in op onze school en wat willen wij hieruit meegeven?
Waarom doen we dat? Met wie doen we dat? En Waarmee doen we dat. (Het Why, Who, What…)
Guido de Bruin van koepelorganisatie Verus (voor christelijk en katholiek onderwijs) begeleidde ons bij deze
dag.
Andere doelen van zo'n dag zijn ook een stukje teamvorming, ontspanning en het elkaar ontmoeten in een
andere omgeving.
We mogen terugkijken op een goede dag.

Inloopweek

Volgende week is er weer een inloopweek.
U kunt in deze week een dag / moment uitkiezen waarop u even mee kunt komen met uw kind(eren).
Dit moment duurt van 8.25 uur tot 8.45 uur.
Leerkrachten informeren u hierover via Parro.
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Gymkleding

De gymlessen zijn weer gestart. Tijdens de gymlessen dragen de
kinderen gymkleding; een broek, shirt en gymschoenen. Wilt u hier aan
denken. Kinderen die geen gymkleding mee hebben, kunnen helaas niet
meedoen met de gymles.

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.

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 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
Janneke Veijer
Gerlinde Veldman
Henriët de Weerd
Fenny Timmerman
Melissa Schra
Renate Kuiper
Jennita de Boer
Jeanet Compagner
Inge Schuurman
Ruth Munoz
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Week 40, maandag 03-10-22 tm vrijdag 07-10-22
Ochtend
Maandag
Bianca Woltinge
Jeanine Bisschop
Dinsdag
Geesje Brakke
Margje Uiterwijk
Woensdag
Claudia Gerrits
Gerda de Groot
Donderdag
Jantje Bloemert
Annelies Lier
Vrijdag
Gerlinda Redder
Marjolijn Bakker

Middag
Joanne Engel
Aline Timmerman
Jenneke Brakke
Marije Dunnink
Claudia Gerrits
Gerda de Groot
Jantje Bloemert
Wendy Grit
Gerlinda Redder
Marjolijn Bakker

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. Opening door de voorzitter
2. Notulen ledenvergadering oktober 2021
3. Jaarverslag van het bestuur
4. Vragen aan de penningmeester m.b.t. financieel verslag
5. Verkiezingen bestuursleden:
Aftredende en nieuwe bestuursleden.
6. Uitstellen jaarvergadering 2022
7. Rondvraag
8. 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
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PRACHTLINT STAPHORST OPENT ......

..... en dat gaan we vieren!
Iedereen met hart en passie voor de natuur wordt hierbij van harte uitgenodigd op de openingsdag van Prachtlint
Staphorst. Op zaterdag 24 september is de feestelijke opening, van 10.30 tot 15.00, aan de Staphorster Kerkweg, op
het terrein van de opvangunit voor Oekraïners.
Prachtlint Staphorst is opgestart door Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' tijdens het 65-jarig
jubileumjaar, als cadeau aan alle inwoners van de gemeente Staphorst. Doel is om samen met inwoners, bedrijven,
scholen, en vele anderen, een kleurrijk biodivers lint van blauwe en groene natuurparels aan te leggen, dwars door de
hele gemeente Staphorst.

"Prachtlint Staphorst, een kleurig en levendig natuurlint, VOOR en DOOR de deelnemers!"
De officiële opening door wethouder dhr. A Mussche start om 11.00. Verder is er muziek, zijn er kramen,
natuurexcursies, spelletjes, ponyritten voor kinderen, hapjes, drankjes, en veel meer. Voor de eerste 150 bezoekers is
er een verrassingstas, te verkrijgen bij de kraam van Prachtlint Staphorst.
Kom zo mogelijk op de fiets. Mocht dat niet lukken, auto's kunnen worden geparkeerd bij de CNS school, Staphorster
Kerkweg 38, vanwaar een wandelpad naar de Unit leidt.
Tot 24 september!
Prachtlint Staphorst team

