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BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4 Startpunt weekthema: Opnieuw beginnen
Exodus 32:1-20
Het gouden kalf
Exodus 32:30, 33:4-17
God vergeeft
Exodus 34
Nieuwe stenen tafelen
Groep 5 en 6 Startpunt weekthema: Opnieuw beginnen
Exodus 35:4-29
Geschenken voor de Tabernakel
Exodus 35:30-40:38
De bouw van de Tabernakel
Leviticus 8:1-36, 16:2-34
De grote Verzoendag
Groep 7 en 8 Startpunt weekthema: Opnieuw beginnen
Exodus 32:1-35+33:1-11
Het gouden kalf
Exodus 33:12-23+34:1-35
Mozes en God
Exodus 35:1-35+36:1-38
Het volk en God

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Het vergeten kind

Er is maandag totaal € 57,50 opgehaald.

KALENDER 2022-2023 t/m de voorjaarsvakantie
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

Schoonmaakavond 1
Schouderuur 3
Rapport mee naar huis
Inloopkwartier ouders
Oudergesprekken (alle ouders)
Studiedag 4
Voorjaarsvakantie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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
: donderdag 19 januari 2023
: woensdag 1 februari 2023
: vrijdag 17 februari 2023
: week van 13 februari 2023
: week van 20 februari 2023
: vrijdag 24 februari 2023
: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
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Beste ouder(s), verzorger(s),

Terugblik Schouder-uur

Vorige week vrijdag vond het eerste Schouder-uur van dit schooljaar plaats. Er waren in totaal 8 ouders!
Een mooie opkomst (steeds meer
)
Met elkaar hebben we doorgesproken over:
1) de start van het schooljaar > hoe hebben ouders dit ervaren? Zijn er nog tips? Opmerkingen?
* prettig * fijn * goed die gesprekken in de 3e schoolweek met alle ouders * fijn dat kinderen ook
meekonden
* van de ouders die op het schouderuur waren hadden de kinderen een positieve start van het
schooljaar achter de rug (dat is natuurlijk mooi om te horen)
2) Is het voor nieuwe ouders van jonge kleuters een beetje duidelijk op school?
* ja, maar het mag nóg duidelijker.
* voorbeelden die genoemd werden: deur dichthouden tot 08.25 en allemaal fruit mee als pauzehap
3) Gezonde school
* dit zal een samenspel moeten zijn tussen ouders en school, ouders hebben hierin een
verantwoordelijkheid en school kan stimuleren en motiveren
4) Filmpjes kijken onder het middageten
* nu komen sommige kinderen met nog volle broodtrommels en bekers weer thuis
* goed om hier als school over na te denken, vaak wel educatieve inslag (Jeugdjournaal)
* je kunt ook afwisselen, niet altijd dat digibord aan
5) Hoe wordt het CNS nieuws ervaren?
* positief, fijn dat er meer aandacht is voor de C van Christelijk
6) Ruimtebehoefte in de CNS, zitten we vol?
* nee, nóg niet, maar we groeien wel gestaag, we zijn hierover in gesprek met de Gemeente en
met de Berkenhorst
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Leerlingenraad

Afgelopen vrijdag vond ook de eerste leerlingenraad van het schooljaar plaats. Leerlingen in de
leerlingenraad zijn: Noëmi, Twan, Hedwich, Kai, Denzel, Julliët, Jonan, Maud, Milan en Lynn (zie foto)
De leerlingenraad heeft ook een eigen brievenbus. Hier zaten zelfs al briefjes in.
Onderwerpen die de leerlingenraad heeft besproken zijn:
* hoog net plaatsen om ballen tegen te houden
* springbalken op het plein (om paardje te kunnen spelen)
* grotere goals / pannakooi
* zitschommels
* tosti-ijzer in elke klas
* een buitenkraan
Binnenkort gaat de leerlingenraad de klassen rond om zich voor te stellen.
Mooi om zo de stem van leerlingen een plek te geven op school.

De boekenmarkt gaat niet door!

Wegens te weinig animo zal de boekenmarkt op 11 oktober niet doorgaan.

Veiligheidscampagne Dode Hoek

Vanaf volgende week wordt er gestart met werkzaamheden aan de A28. De verschillende op- en afritten
zullen ervoor zorgen dat er meer (groot) verkeer langs de Oude Rijksweg zal gaan.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebroeders van der Lee. Zij zijn in het kader van veiligheid
een veiligheidscampagne Dode Hoek gestart en komen bij de basisscholen in Staphorst langs om
leerlingen van groep 3 t/m 8 voorlichting te geven over de dode hoek en de gevaren hiervan. Tijdens deze
voorlichting komen ze met een vrachtwagen en vrachtwagenchauffeur langs. De vrachtwagenchauffeur zal
de leerlingen met behulp van de vrachtwagen uitleg geven over de dode hoek.
Aanstaande maandag komen ze bij de CNS.
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Ouders als pleinwacht gezocht – op de maandag en dinsdag
Voor de maandag en dinsdag zoeken we nog overblijfhulpen van 11.45-13.15.
De bezetting is op dit moment krap. Vandaar dat we een dringend beroep op u doen.
In overleg is best veel mogelijk:
- elke week
- om de week
- samen met iemand anders
- uw jonge kind (0-3) meenemen
- een deel van pauze
Voor de overblijfhulp ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. Met zo'n
grote oudergroep op de CNS moet het ons toch lukken om dit samen te
organiseren. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet op
administratie@cnsstaphorst.nl

Brigadierrooster

Hieronder vindt u het brigadierrooster van volgende week.
Kunt u niet komen? Probeer dan onderling te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.
Week 41, maandag 10-10-22 tm vrijdag 14-10-22
Ochtend
Maandag
Erwin Huls
Gianne Hein
Dinsdag
Mariska Talen
Karin Kruidhof
Woensdag
Marjan Zuidberg
Janneke Bijker
Donderdag
Anita Bruinsma
Karin de Haan
Vrijdag
Linda Bos
Mariëlle Kruidhof

Middag
Jentje Veldman
Judith Krale
Lenny de Groot
Roelien Hattem
Marjan Zuidberg
Janneke Bijker
Anita Bruinsma
Tanja de Weert
Linda Bos
Geja Smit

Burgemeester leest voor in Bibliotheek Staphorst
Zaterdagochtend 8 oktober leest burgemeester Jan ten Kate
voor ter ere van de Kinderboekenweek. Het thema is Giga-groen.
In de bibliotheek kun je heel veel leuke boeken vinden over de natuur,
planten en dieren overal in de wereld.
Tijd: 10.30-11.30 uur.
Na het voorlezen kunnen de kinderen ook vragen stellen
aan de burgemeester.
Je hoeft je niet aan te melden vooraf.
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