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BIJBELVERHALEN VAN NA DE HERFSTVAKANTIE
Groep 1 en 2 Startpunt weekthema: Ophouden met…!
Exodus 36:8-38
Bouw Tabernakel
Exodus 40:1-38
De tabernakel is klaar
Numeri 11:4-33
Kwakkels
Groep 3 en 4 Startpunt weekthema: Ophouden met…!
Exodus 35:4-36:38
Bouw Tabernakel
Exodus 40:1-38
De tabernakel is klaar
Numeri 11:4-33
Kwakkels
Groep 5 en 6 Startpunt weekthema: Ophouden met…!
Numeri 11:4-35
De kwakkels
Numeri 12
Mirjams zonde en straf
Numeri 17
De straf van Aäron
Groep 7 en 8 Startpunt weekthema: Ophouden met…!
Exodus 37:1-40:38
Een prachtig ontwerp
Leviticus 8:1-36
Leviticus 16:2-34
De taak van de priesters
Numeri 11
Opnieuw geklaag

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

Er is maandag totaal € 65,18 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)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

: 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

Beste ouder(s), verzorger(s),

Herfstvakantie + 1 dag extra

De herfstvakantie staat voor de deur. De eerste periode van het jaar zit er
alweer erop. Maandag na de herfstvakantie hebben wij als team een
studiedag. Dat betekent dat de vakantie voor de leerlingen nog één dagje
extra duurt.
Als team wensen we iedereen een fijne vakantie toe.
Dinsdag 25 oktober om 08.25u openen we de deuren weer voor de
2e periode van dit schooljaar.

Ontruimingsoefening

Afgelopen dinsdag vond er een ontruimingsoefening plaats.
Misschien heeft u uw zoon of dochter er wel over gehoord.
De sirene…in 1x naar buiten…verzamelen op de parkeerplaats enz.
We voeren deze oefening 2x in het jaar (onaangekondigd) uit.
Goed om dit te doen!

Woensdag 2 november 10.00-12.00 > Kanjermoment met ouders
(in het algemeen) en pleinwachten.
Wie of wat is de Kanjertraining?
Hoe werkt de Kanjertraining op school?
Hoe werkt de Kanjertraining tijdens het overblijven?
Op woensdag 2 november van 10u-12u gaan juf Gerjanne en
juf Debora hier voorlichting en uitleg over geven.
Wilt u hier bij zijn?
Lijkt dit u leuk en interessant?
Dan nodigen we u van harte uit.
U kunt zich aanmelden op: administratie@cnsstaphorst.nl
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Glazen potten kerstwandeling

Voor de kerstwandeling op donderdag 22 december
sparen we heel veel glazen potten. Vanaf dinsdag
25 oktober staat er voor elk lokaal een doos, waar
de potten in gedaan mogen worden. Graag schoon
en zonder etiket. Spaart u met ons mee?
Alvast bedankt!

Speelgoedochtend groep 1 en 2

Morgen is er weer een speelgoedochtend. De kinderen van groep 1 en 2 mogen deze ochtend speelgoed
van thuis meenemen. Graag speelgoed voor binnen, een spel mag natuurlijk ook! Wilt u er rekening mee
houden dat er door meerdere kinderen gespeeld gaat worden met het speelgoed, en dat de mogelijkheid
bestaat dat het stuk kan gaan?

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

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Eva van der Kloet en ik ben twintig jaar oud. Ik woon in Meppel.
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding pabo op KPZ in Zwolle.
Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond en ben ik enthousiast
geraakt over het onderwijs.
Ik mag dit jaar stagelopen op de CNS. Het eerste half jaar in groep 2b. En het
andere halfjaar in een andere groep. Ik heb er heel veel zin in en hoop dat het
een gezellig en leerzaam jaar mag worden.
Ik hoop de kinderen veel te kunnen leren en dat ze met veel plezier naar school
komen.
Groetjes, Eva
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Opbrengst Rabo Club Support

De opbrengst van de Rabo ClubSupport is bekend!
Afgelopen periode hebben wederom veel ouders hun stem uitgebracht aan
“Stichting Ouderraad CNS”. Wij mochten een cheque van de Rabobank
ontvangen met een waarde van € 983,45 !!
Ook dit jaar willen wij de opbrengst besteden om het plan ‘vergroening van
het schoolplein’ te kunnen realiseren.
Wij willen dank uitbrengen aan de Rabobank voor deze geweldige actie en
aan iedereen die op ons heeft gestemd!!
Hartelijke groet van de Ouderraad

Voorlichting Dode Hoek

Afgelopen maandag hebben de groepen 3 t/m 8 een voorlichting gehad over de gevaren van de dode hoek
bij grote voertuigen. Als bijlage bij dit CNS-Nieuws, vindt u een informatieblad. Het kan goed zijn om dit
nog een keer met uw kind te bespreken.

Brigadierrooster

Hieronder vindt u het brigadierrooster voor de eerste twee weken na de herfstvakantie.
Kunt u niet komen? Probeer dan onderling te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.
Week 43, maandag 24-10-22 tm vrijdag 28-10-22
Ochtend
Maandag
Studiedag
Dinsdag
Renske Hokse
Geesje Brakke
Woensdag
Rianne Veijer
Lijsje Veldman
Donderdag
Janneke Veijer
Annelies Lier
Vrijdag
Gerlies de Weerd
Inge Schuurman

Middag
Studiedag
Jenneke Brakke
Annekie Koobs
Rianne Veijer
Lijsje Veldman
Henriët de Weerd
Alie van Veen
Ellen Visscher
Melanie Wentink

Week 44, maandag 31-10-22 tm vrijdag 04-11-22
Ochtend
Maandag
Erwin Huls
Lysette Harke
Dinsdag
Evelien Buiter
Karin de Haan
Woensdag
Gianne Hein
Janneke Bijker
Donderdag
Heleen Hooikammer
Wendy Grit
Vrijdag
Ankie Lindeboom
Berdine Harke

Middag
Anneke Bisschop
Lysette Harke
Evelien Buiter
Marije Dunnink
Alinda Huls
Janneke Bijker
Heleen Hooikammer
Anouk Krale
Elsbeth Marx
Berdine Harke
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Vacature
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“Hee jonge Staphorsters, Rouveners, IJhorsters en Punthorsters,
Kom in de herfstvakantie gratis bij Saam Welzijn (Bibliotheek Staphorst, Venneland 1) met Virtual Reality
brillen spelen en bewegen!
Schrijf je in via deze link:
https://forms.gle/YuiKzRoDWF2bddtc8
We zien jullie graag volgende week.
Groetjes,
Saam Welzijn Staphorst
#staphorst #rouveen #ijhorst #punthorst #gemeentestaphorst #saamwelzijn #virtualreality #bewegen #ga
ming #gamification #kenniscentrumsportenbewegen #jongeren”
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