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BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema 11: Gekend worden!
Genesis 41:1-57
Genesis 42:1-38

LIED VAN DE MAAND:

november: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (ELB 382. OTH 379)

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo

Maandag en woensdag (dankdag) is er totaal € 135,27 opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
Oudergesprekken op aanvraag
MR-vergadering
Schouder-uur 2
Sinterklaasviering op school
Kerstviering op school
Kerstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Schouder-uur 3
VOMOL groep 7
MR-vergadering
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Biddag (in eigen groep)
Schouder-uur 4
Nationale buitenspeeldag
Paasweekend
Studiedag (alle kinderen vrij)
Koningsspelen
Meivakantie

:
:
:
:
:
:

in de week van 22 november 2021
woensdag 24 november 2021
donderdag 2 december 2021
vrijdag 3 december 2021
donderdag 23 december 2021
vrijdagmiddag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur tot en met
vrijdag 7 januari 2022
: woensdag 19 januari 2022
: woensdag 26 januari 2022
: donderdag 3 of vrijdag 4 februari 2022
: woensdag 9 februari 2022
: in de week van 14 februari 2022
: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
: woensdag 9 maart 2022
: dinsdag 29 maart 2022
: dinsdag 5 april 2022
: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
: dinsdag 19 april 2022
: vrijdag 22 april 2022
: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
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Beste ouder(s), verzorger(s),

VITAMINE D(ANKDAG)

Gisteren was het “dankdag voor gewas en arbeid”. We hebben hier in alle klassen bij stil
gestaan. Een mooie en goede gelegenheid om met elkaar te zien en te ervaren dat we
een Christelijke school zijn. Ondanks Corona en mogelijk persoonlijke omstandigheden,
mogen we God namelijk danken dat Hij elke dag voor ons zorgt. “Dag aan dag draagt Hij
ons”.
Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18: “Wees altijd verheugd, bid
onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.”
Pff, dat is normaal al een onmogelijke opgave, maar hoe doe je dat in tijden van corona?
Hoe kun je blij en dankbaar zijn in deze zware tijden? Er is immers genoeg om je zorgen
over te maken, zowel persoonlijk als politiek-maatschappelijk. Er is voldoende aanleiding om boos te zijn.
Er gaat zoveel mis in deze wereld. Ik stel me voor dat Paulus deze woorden ook niet schreef in een context
van ‘vrijheid-blijheid’. Ongetwijfeld was er toen ook voldoende reden tot bezorgdheid en boosheid. Hij
biedt het ‘blij-zijn, bidden en dankbaar-zijn’ aan als geestelijke oefeningen. Want wat er ook gebeurt in je
leven, er is óók altijd reden tot blijdschap, óók reden om te bidden en om dankbaar te zijn. Het kan een
keuze zijn om ons niet mee te laten sleuren in onvrede en boosheid, om niet alleen het verkeerde te willen
zien. Het kan een keuze zijn om blij te zijn, om te bidden, om dankbaar te zijn. Om op deze manier
geestelijk gezond te blijven. (Bron: Hinne Wagenaar)

AIRFILTERS PLASMAMADE

Zoals u wellicht in de Stentor, Meppeler Courant of op TV Oost heeft gezien / gelezen krijgen
alle Staphorster scholen (en Rouveen en IJhorst) in alle klaslokalen een airfilter van het
bedrijf Plasmamade. De airfilters zullen deze week arriveren. Zie ook de volgende links voor
meer informatie:
https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/basisscholen-in-staphorst-gaan-met-speciaalapparaat-van-martin-de-strijd-aan-met-corona~aa526ad6/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2024253/Eerste-luchtfilters-geplaatst-op-basisscholenStaphorst

WAT TE DOEN BIJ EEN POSITIEVE UITSLAG CORONATEST –
INFORMEREN VAN DE SCHOOL
Op school merken we inmiddels een toename van het aantal besmettingen
onder leerlingen.
Fijn is het dat dan niet meteen de hele klas in quarantaine hoeft.
Mocht u bericht van de GGD krijgen dat uw kind positief getest is, dan is het
fijn wanneer u de leerkracht en/of de school daarvan op de hoogte brengt via
Parro en/of mail. Ook als dit ’s avonds is.
We kunnen niet beloven (en willen ook niet) altijd online te zijn en het lukt ook
niet om altijd direct te reageren, maar we vinden het wel prettig om op de
hoogte gebracht te worden.
Mocht er sprake zijn van een positieve besmetting dan dient uw kind in ieder geval
thuis te blijven. In principe mag de klas ‘gewoon’ naar school. Wel willen we
vragen om nauwe contacten van uw kind op de hoogte te brengen zodat u samen
met hen kunt inschatten of het bijvoorbeeld voor de zekerheid niet verstandig is
om toch in ieder geval een dag thuis te blijven en het bron- en contactonderzoek
van de GGD af te wachten.
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NIEUWE LEDEN: RAAD VAN BEHEER

Voor de herfstvakantie zijn er in het CNS-nieuws verschillende oproepen geweest in de zoektocht naar
nieuwe leden voor onze Raad van Beheer. Dit is – zeg maar – het toezichtsorgaan van de CNS.
Uiteindelijk heeft deze zoektocht 4 nieuwe bestuursleden opgeleverd:
1) Astrid Vogelzang,
2) Peter Krist
3) René Talen
4) Linda Bos
Johan Krol en Jennita Troost waren al bestuursleden.
Het is heel goed nieuws dat de RvB nu weer met 6 personen sterk bezet is. Nelie Huls is vorige maand
afgetreden als voorzitter van de RvB en in een eerder stadium zijn Marjolijn Bakker en Marlon Bosman
al afgetreden. We danken hen voor hun inzet voor de CNS!

PLEINWACHT GEZOCHT !

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
pleinwacht willen doen op de donderdag,
tegen een kleine vergoeding van €6,- per uur.
Pleinwacht is van 11.45 uur tot 13.15 uur.
Voor meer informatie of aanmelden, neem
contact op met Ramona Frijlink: 06-12382554

LUIZENCONTROLE OP SCHOOL

We willen de luizencontrole op school weer gaan oppakken.
Dit betekent dat wij per groep op zoek zijn naar twee ouders die dit
schooljaar, iedere maandag na een vakantie, een check willen doen bij de
kinderen. Dit kan dan gelijk om half negen. We willen graag starten met
controleren op maandag 15 november. Het eerstvolgende moment is dan
de maandag na de kerstvakantie.
Wil je helpen, stuur dan even een berichtje via Parro naar de leerkracht.

BRIGADIERROOSTER
Week 45, maandag 8-11-21 tm vrijdag 12-11-21
Ochtend
Maandag
Marianne Boessenkool
Klaas Boessenkool
Dinsdag
Annet Knoll
Anouk Krale
Woensdag
Berdine Harke
Marisca Kisteman
Donderdag
Heleen Hooikammer
Grietje Kuiper
Vrijdag
Claudia Gerrits
Lysette Harke

Middag
Gianne Hein
Aline Timmerman
Renske Hokse
Anouk Krale
Berdine Harke
Marisca Kisteman
Heleen Hooikammer
Grietje Kuiper
Claudia Gerrits
Lysette Harke
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Week 46, maandag 15-11-21 tm vrijdag 19-11-21
Ochtend
Maandag
Eliane Gebben
Lijsje Russcher
Dinsdag
Joanne Engel
Bianca Woltinge
Woensdag
Karin Koster
Renate Kuiper
Donderdag
Annelies Lier
Janneke Veijer
Vrijdag
Henriëtte Schra
Gerlies de Weerd

Middag
Eliane Gebben
Lijsje Russcher
Evelien Buiter
Annekie Koobs
Karin Koster
Renate Kuiper
Alie van Veen
Marjan Zuidberg
Anneke Mussche
Inge Schuurman
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Voorleesuurtje Bibliotheek Staphorst
Woensdagmiddag 10 november leest Tineke Hoeve voor uit het boek ‘Hallo allemaal! Het leukste voorleesboek door
meesters en juffen’.
Tijd: 13.30-14.30 uur.
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Aanmelden is verplicht en er is plaats voor max. 30 kinderen.

