.

CNS-NIEUWS
jrg.40 nr.6
:461632

donderdag 4 oktober 2018
e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

internet: www.cnsstaphorst.nl

DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK:
groep 1, 2 en 3:
Een echt geloof
Een vrouw voor Izak

Genesis 22:1-19
Genesis 24

groep 4 t/m 8:
Les 1 Het afscheid van Mozes
Les 2 De verspieders in Jericho
Les 3 Doortocht door de Jordaan

Deuteronomium 30: 1 – 20 en H. 34: 1 – 12
Jozua 1 en 2
Jozua 3, 4, 5: 1 – 12

*lied van de week (groep 5-8): God roept de mens op weg te gaan

Gift voor onze naaste:
* 3 kinderen van Plan
* Bartiméus project BraillePi
Maandag is er € 112,46 opgehaald.

HUISWERK GROEP 6B
Donderdag 11 oktober heeft groep 6b een Aardrijkskunde toets van hoofdstuk 1.
Geleerd moet worden: het werkboek, de samenvatting, de woordenschat en de topografie
van de Nederlandse provincies.

GEVONDEN VOORWERPEN
Onder de trap, tegenover het kantoor van meester Aldert, liggen gevonden voorwerpen. Denk hierbij aan
jassen, schoenen, drinkbekers. Na volgende week woensdag ruimen wij alles op.

SCHOOLTIJDEN
De school begint ’s ochtends om 8.45 uur. De eerste bel gaat om 8.40 uur en dan
gaan de kinderen naar binnen. Om 8.45 uur beginnen de lessen. We willen met nadruk
vragen de kinderen op tijd naar school te laten gaan, maar wel zo dicht mogelijk bij de
eerste bel. Bij de groepen 1 en 2 worden de kinderen nog naar binnen gebracht en
inderdaad soms wel heel erg vroeg, ruim voor 8.40 uur. Deze kinderen moeten dan
erg lang in de kring zitten of een werkje doen, voordat de hele groep kan starten. Dat
is niet wenselijk. De kleuterdeur gaat open om 8.35 uur. ’s Middags geldt hetzelfde.
De deur gaat om 13.00 uur open. De eerste bel gaat om 13.05 uur en de lessen
beginnen om 13.10 uur.

HEIDEZUIVERING GROEP 8
Morgen, vrijdag 5 oktober, krijgen de kinderen eerst een theoretische les over de heide en hoe de heide
wordt onderhouden. ’s Middags gaan de kinderen op de fiets naar de heide nabij de Staatsbossen om daar
in de praktijk te brengen wat ze ’s morgens hebben geleerd.
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GEBOORTE
Op 29 september is Eva geboren, dochter van juf Linda en Herko Baarslag, zusje van Stijn.
Bouwmeesterstraat 13, 7731 GA OMMEN
VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

ZONDAG 7 OKTOBER SCHOOL-KERK-GEZINSDIENST
Het is bijna zover: aanstaande zondag is er om 14.30 uur in de sporthal een school-kerk-gezinsdienst. U
hebt de posters hierover vast al wel zien hangen. EEN HELE BIJZONDERE DIENST!!!
We hebben besloten om voortaan ieder jaar een skg-dienst te organiseren. We doen het wel afwisselend.
Dit schooljaar hebben we gekozen voor een viering met medewerking van poppenkasttheater
apenstaartje. Als je het woord poppenkast leest denk je misschien aan iets heel kinderachtigs. Dat is bij
deze poppenkast zeker niet het geval. De poppenkastspeler staat veel voor zijn poppenkast te vertellen
met behulp van grote poppen. Een verhaal voor groot en klein!! Misschien is het leuk om via Google wat
meer te lezen over apenstaartje.
Het verhaal voor onze skg-dienst heet: HET
MOOISTE VISJE VAN DE ZEE. Het thema bij dit
verhaal is DELEN. De kinderen op school lopen op
allerlei manieren warm voor dit thema.
De predikanten van De Bron en De Rank zullen
ook een bijdrage leveren tijdens deze dienst.
De muzikale begeleiding wordt, net als de vorige
keer, verzorgd door Rene Kolsters uit Nijeveen.
LET OP:
De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen
vooraan in de zaal zitten. Zij zitten dan het
dichtst bij de poppenkast. Leerkrachten en
stagiaires gaan bij de kinderen van de
groepen 1 en 2 zitten om op te passen.
Er is oppas aanwezig voor kinderen van 0 tot 4
jaar. U kunt zich bij Aldert Dijk opgeven
als u ons wil helpen bij deze oppas.
aldert@cnsstaphorst.nl

Poppenkastvoorstelling: Het mooiste visje van de zee

Na afloop staat er voor iedereen wat lekkers en drinken klaar. Kortom: Dit mag je niet missen!

OOK GASTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!
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FIETSCONTROLE
Voor maandag 15 oktober staat de fietscontrole gepland voor de kinderen van groep 6, 7 en 8. Op die dag
worden die kinderen op school verwacht met een deugdelijke fiets, waarna enkele vrijwilligers de fietsen
controleren. Zie ook de mededeling op het CNS Nieuws van vorige week.

LET OP: WIJZIGING SCHOONMAAKAVOND
In eerste instantie hebben wij een schoonmaakavond gepland op maandag 28 januari, zoals ook genoemd
staat in het jaaroverzicht. Besloten is om deze te verschuiven naar donderdag 31 januari, zodat er een
betere verdeling ontstaat in de dagen. Maandag 8 juli blijft gewoon staan. Het overzicht zal niet opnieuw
worden rondgestuurd, dus de vraag is om dit zelf te noteren. Alvast dank.

VOETBALWEDSTRIJD PEC ZWOLLE VROUWEN –
PSV VROUWEN
Op vrijdag 2 november voetballen de dames van PEC Zwolle tegen de dames van PSV in
het MAC3PARK-stadion in Zwolle. Voor deze wedstrijd is er een speciale actie: leerlingen
van basisscholen in de regio Zwolle mogen gratis naar deze wedstrijd. (kinderen ouder
dan 12 jaar en begeleiders betalen 2,50 euro)
Van tevoren moet er wel doorgegeven worden hoeveel kinderen er komen.
Wil uw zoon/dochter of wilt u met een groepje kinderen deze wedstrijd bezoeken?
U kunt het tot en met 15 oktober aan Sabine laten weten via sabine@cnsstaphorst.nl
Na de herfstvakantie krijgt u dan meer informatie.

OPENING KINDERBOEKENWEEK

INFORMATIE OVER ONZE SPONSORKINDEREN
Deze week vertellen wij iets over Alimah Tetteh.

Alimah Tetteh is nu 8 jaar. Ze woont in Ghana.
Ze gaat naar de basisschool, haar lievelingsvak is rekenen.
Het duurt nog geen 30 minuten om op school te komen.
Volgens de familie is Alimah gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad. De
dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 45 minuten afstand.
In het gebied waar Alimah woont, hebben de kinderen en hun familie
deelgenomen aan de volgende projecten:
- beschermen van kinderen tegen misbruik, uitbuiting en
verwaarlozing,
- voorlichting aan kinderen en volwassenen over kinderrechten,
- voorlichting over HIV/aids en andere soa’s voor jongeren aan jongeren.
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Christelijk Nationale School
voor primair onderwijs

Staphorst, oktober 2018
Onderwerp: uitnodiging Algemene ledenvergadering

Geachte leden en donateurs,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 16 oktober a.s. om 19.30 uur in de
CNS aan de Staphorster Kerkweg 38.
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:
bestuur@cnsstaphorst.nl met vermelding van uw naam, naam van uw kind(eren) en adres. U krijgt dan het
aanmeldingsformulier toegestuurd.
De notulen 2017 en het financieel jaarverslag liggen vanaf heden ter inzage op school in het kantoor van de
directeur Aldert Dijk.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ledenvergadering oktober 2017
3. Jaarverslag van het bestuur
4. Vragen aan de penningmeester m.b.t. financieel verslag
5. Verkiezingen bestuursleden
Aftredende bestuursleden zijn:
-

Alice Hofstede

-

Klaas Koobs

-

Henk Dunnink

Het bestuur heeft Marjolijn Bakker bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur.
6. Uitstellen jaarvergadering 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting

Namens het bestuur,

Marlon Bosman
secretaresse

