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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 3 november 2022
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4 Startpunt weekthema: Vertrouwen op God
Jozua 1:1-18
Jozua’s opdracht
Jozua 2:1-24
Verspieders
Jozua 3 en 4
De doortocht
Groep 5 t/m 8 Startpunt weekthema: Vertrouwen op God
Numeri 22
Bileam op weg
Numeri 23 en 24
Bileam en Balak
Numeri 27:12-23+
Einde Mozes en Jozua’s
Deut. 34:1-17+
opdracht
Jozua 1:1-9

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

Er is maandag en woensdag (dankdag)
totaal € 139,48 opgehaald.

KALENDER 2022-2023 t/m de voorjaarsvakantie
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

:
:
:
:
:
:
:

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),

Dankdag 2022

Gisteren was het Dankdag. We hebben hier in de klassen
aandacht aan besteed.
Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te
staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben
ontvangen, mogen we delen.
Ook voor kinderen is het belangrijk dat ze leren danken
en delen. Dankdag is een uitgelezen moment om hier
met kinderen het gesprek over aan te gaan.
Samen God danken, samen nadenken over alles wat we
gekregen hebben en doorpraten
over wat we kunnen delen.
Daarbij kunnen ook vragen opkomen. Hoezo dankdag 2022? Met oorlog in Oekraïne, met hoge
energieprijzen, met een enorme inflatie, stijgende kosten van voeding en levensonderhoud, een
woningcrisis, stikstof…
Deze vragen kunnen leven onder kinderen, maar zijn ook voor volwassenen actueel.
Ondanks dat, is het goed te danken voor wat we wél hebben, hoe moeilijk soms ook.
https://youtu.be/2qQ-vTXR9zg

Terugblik Kanjermoment met ouders

Gisteren hebben wij een aftrap gehad van onze kanjer
bijeenkomsten voor de ouders en TSO. Wij hebben van
alles ontdekt over hoe de kanjertraining wordt ingezet op
school. Zoals de smileyposter en de kleuren van de petten
en wat het betekent. We konden dit gelijk in de praktijk
brengen door de kennismakingsspellen en
vertrouwensoefeningen te doen, die ook in de klas ingezet
worden. Zo ontstond er een enthousiaste en open sfeer,
waarin wij ervaringen konden delen en hoe we de
kanjertraining hierbij konden inzetten op school,
op het plein en thuis.
Ook nieuwsgierig geworden..??
Na de kerstvakantie komt er nog een bijeenkomst...dus hou de nieuwsbrief in de gaten
Betty, Gerjanne en Debora
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Enquête Avond4daagse

De Ouderraad wil onderzoeken of er voldoende draagvlak is om de Avond4daagse van 2023 klassikaal te
lopen. Morgenochtend zal er via Parro een link worden gedeeld met een korte enquête.
We hopen op jullie medewerking.
De Ouderraad

Glazen potten kerstwandeling

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

Gezocht rugtas

Wie heeft deze rugtas gevonden? Waarschijnlijk is de tas op het schoolplein, bij de
fietsenstalling, blijven liggen.
Graag even een berichtje naar school als de tas gevonden is.

Brigadierrooster

Hieronder vindt u het brigadierrooster voor de aankomende twee weken.
Kunt u niet komen? Probeer dan onderling te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.

Week 45, maandag 07-11-22 tm vrijdag 11-11-22
Ochtend
Maandag
Anja Boldewijn
Elaine Gebben
Dinsdag
Bianca Woltinge
Grietje Brakke
Woensdag
Marianne Boessenkool
Linda Bos
Donderdag
Marjan Zuidberg
Renske Hokse
Vrijdag
Marjolijn Bakker
Henriët Domine

Middag
Anja Boldewijn
Elaine Gebben
Joanne Engel
Roelien Hattem
Jannie Hooikammer
Linda Bos
Marjan Zuidberg
Tanja de Weert
Marjolijn Bakker
Henriët Domine
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Week 46, maandag 14-11-22 tm vrijdag 18-11-22
Ochtend
Maandag
Gerlinde Veldman
Jentje Veldman
Dinsdag
Jany Krist
Margje Uiterwijk
Woensdag
Janneke Brakke
Gerda de Groot
Donderdag
STUDIEDAG
Vrijdag
Ruth Munoz
Gerlinda Redder

Voorleesuurtje Bibliotheek Staphorst

Middag
Gerlinde Veldman
Jeanet Compagner
Jany Krist
Jessica Hokse
Janneke Brakke
Gerda de Groot
STUDIEDAG
Geja Smit
Gerlinda Redder

Woensdagmiddag 9 november leest Jaap Alberda van Ekenstein voor uit het prentenboek ‘Billy zoekt een
schat’ van Catherina Valckx.
Tijd: 13.30-14.30 uur.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Na het voorlezen kunnen de kinderen een klein knutselwerkje maken.
Graag aanmelden van tevoren en er is plaats voor max. 40 kinderen.
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Vacature
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De mama van Settia gaat aan zichzelf werken. Settia zoekt tijdelijk een plekje waar ze mag zijn.
Dit geldt voor meer kinderen in Overijssel.
Wat kun jij betekenen?
www.pleegzorg.nl/pleegouder-worden
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