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BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4 Startpunt weekthema: Aan het werk!
Richteren 6:1-24
Roeping van Gideon
Richteren 6:25-40
Gideons opdracht
Richteren 7
Overwinning van Gideon
Groep 5 t/m 8 Startpunt weekthema: Aan het werk!
Jozua 9:1-27
De list van de Gibeonieten
Richteren 6
Gideon wordt richter
Richteren 7
Gideon verslaat de vijand

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

Er is maandag totaal € 48,65 opgehaald.

KALENDER 2022-2023 t/m de meivakantie
Oudergesprekken (op aanvraag)
Schouderuur 2
Sinterklaas op school
Inloopkwartier
Kerstwandeling (avond)
Kerstvakantie

Start instroomgroep
Schoonmaakavond 1
Schouderuur 3
Rapport 1 mee naar huis
Inloopkwartier ouders
Oudergesprekken (alle ouders)
Studiedag 4
Voorjaarsvakantie
Biddag (extra collecte)
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8
Buitenlesdag
Schouderuur 4
Paasviering groep 8
Paasviering groep 0-7
Westerbork groep 8
Goede vrijdag t/m 2e paasdag

:
:
:
:
:
:

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
: maandag 9 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
: woensdag 8 maart 2023
: woensdag 29 maart 2023
: dinsdag 4 april 2023
: dinsdag 4 april 2023
: woensdag 5 april 2023
: donderdag 6 april 2023
: donderdag 6 april 2023
: vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
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Inloopkwartier
Studiedag + Staphorster Markt
Koningsspelen
Meivakantie

:
:
:
:

week van 11 april 2023
dinsdag 18 april 2023
vrijdag 21 april 2023
donderdag 27 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Een wijziging of toevoeging in de agenda wordt aangegeven met de kleur groen.

Beste ouder(s), verzorger(s),

De studiedag van vandaag

Vandaag zijn de leerlingen vrij omdat we als
team een studiedag hebben.
De studiedag gaat over:
Instructie geven
Coöperatief leren
Passend bij ons jaarthema: ‘Focus op de basis’ is het belangrijk dat we met elkaar doorpraten over: “Hoe
geven we nu eigenlijk een goede instructie met rekenen, taal, spelling en lezen? én (ook niet onbelangrijk)
hoe doen we dat door de hele school een beetje vanuit gezamenlijkheid? Dat niet de ene leerkracht totaal
iets anders doet dan de andere leerkracht.
Daarnaast is Coöperatief leren een van de
pijlers van de school.
Coöperatief leren = samenwerkend leren.
Hoe kunnen we dat in de school nog meer
versterken en borgen?
Zo zijn we als team van de CNS ook samen
lerend.

Vervanging van leerkrachten bij ziekte

Deze week zijn er in totaal al 5 (!) leerkrachten van de CNS die met griep thuis moesten blijven.
We hebben het tot nu toe nog telkens op kunnen vangen. Daar ben ik heel blij mee en ik wil het team daar
ook een groot compliment voor geven.
Helaas moesten we de ouders van groep 8a twee weken geleden een bericht sturen dat het ons niet lukte
om onderwijs te verzorgen. Groep 8a is toen noodgedwongen een dag thuis geweest.
Weet dat we met vereende krachten proberen om de klassen élke dag bemenst te krijgen, maar dat het
dus kan voorkomen dat dit niet altijd lukt. We proberen dit dan zo ‘op tijd mogelijk’ door te geven.
Vaak met de opmerking dat we vragen of u uw kind thuis wilt houden (of ergens anders heen wilt
brengen) en als dat echt niet lukt, dan kunnen we uw kind opvangen in een andere groep.
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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!

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 47, maandag 21-11-22 tm vrijdag 25-11-22
Ochtend
Maandag
Anneke Mussche
Jeanine Bisschop
Dinsdag
Anouk Krale
Lenny de Groot
Woensdag
Claudia Gerrits
Marisca Kisteman
Donderdag
Jennita de Boer
Grietje Brakke
Vrijdag
Henriëtte Schra
Janet Stegeman

Middag
Aline Timmerman
Judith Krale
Anouk Krale
Annekie Koobs
Claudia Gerrits
Marisca Kisteman
Jennita de Boer
Gina Huls
Melanie Wentink
Elsbeth Marx

Week 48, maandag 28-11-22 tm vrijdag 02-12-22
Ochtend
Maandag
Mariska Talen
Claudi Dunnink
Dinsdag
Karin Kruidhof
Fenny Timmerman
Woensdag
Evelien Slomp
Laura Mulder
Donderdag
Beertje Dunnink
Janneke Veijer
Vrijdag
Anneke Smit
Gerlies de Weerd

Middag
Gerlinde Veldman
Jentje Veldman
Henriët de Weerd
Fenny Timmerman
Evelien Slomp
Laura Mulder
Beertje Dunnink
Jeanet Compagner
Anneke Smit
Ellen Visscher
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Soms wordt het thuis gewoon even te veel. Of
mis je iemand om mee te sparren, of je
verhaal aan kwijt te kunnen. De
Oudertelefoon biedt sinds mei 2020 gratis en
anonieme ondersteuning aan alle opvoeders
in Nederland. Je kunt met hen bellen en
chatten over alles dat te maken heeft met
ouderschap en opvoeden. Hun slogan is ‘Zeg
het gewoon. De Oudertelefoon.’.
Opvoeden is niet altijd makkelijk, voor
niemand! Weet dat je hierin niet alleen bent,
en een beroep kunt doen op deze hulplijn
voor een luisterend oor en een frisse blik op
de situatie. De Oudertelefoon is iedere
doordeweekse dag en avond te bereiken via
085 130 46 58 (telefoon) en oudertelefoon.nl
(chat).

