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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

:461632

donderdag 11 november 2021
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema 12: Een goed plan
Genesis 45:1-28
Genesis 46:1-8 en 28-34

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 is er totaal € 36,85 opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
(Online) Oudergesprekken op aanvraag
MR-vergadering
Schouder-uur 2
Sinterklaasviering op school
Kerstviering in eigen klas
Kerstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Schouder-uur 3
VOMOL groep 7
MR-vergadering
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Biddag (viering 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),

CORONA (herhaling van het bericht dat gisteren op Parro verscheen)

Wellicht heeft u het al gemerkt, maar het aantal kinderen dat positief test op
Corona neemt behoorlijk toe.
Qua bron- en contactonderzoek kan de GGD het op dit moment niet aan. Daarom
geven ze ouders van positief geteste leerlingen vaak adviezen. Hier zitten ook
vaak adviezen bij voor andere ouders. We vragen als school om deze adviezen
serieus te nemen en na te volgen. Daar waar de GGD in eerdere situaties alle
bronnen en contacten belde, doen ze dat nu dus niet meer. Dit maakt het qua
duidelijkheid wel moeilijker, ook voor ons op school.
Als school waarderen we het dat veel ouders al pro actief maatregelen nemen,
door hun kind(eren) thuis te houden en/of te laten testen. We realiseren ons dat
dit een inspanning van u vraagt. Aanpassing van werk, omgooien van de agenda enz. Wij hopen dat ondanks die aanpassingen - elke ouder wel zijn / haar verantwoordelijkheid neemt.
Leerkrachten doen ondertussen zo goed mogelijk hun best om enerzijds fysiek les te geven op school en
anderzijds thuisonderwijs te verzorgen.
U mag van ons verwachten dat we als school de richtlijnen en adviezen van de overheid en de adviezen
van de GGD zo goed mogelijk opvolgen.
Om onduidelijke situaties in de toekomst te voorkomen, vragen we u als ouders om bij vragen zelf contact
op te nemen met de GGD. Dit voorkomt ook dat wij als school in de positie komen van "GGD medewerker"
of "arts". De gegevens van de GGD IJsselland treft u in het bericht hieronder.
Dirk Dreschler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(algemeen voorbeeldbericht)
Beste ouder of verzorger,
U ontvangt dit bericht omdat een kind/ medewerker van (groep) positief is getest op COVID-19 en uw kind
een contact is uit deze groep. Zolang uw kind geen klachten heeft die passen bij corona, mag uw kind naar
school. Als later blijkt dat er in de groep meer besmettingen zijn, kan de GGD een aangepast advies
geven. Wilt u onderstaande web-brief goed doorlezen? Daarin kunt u lezen welke maatregelen voor uw
kind van toepassing zijn. Klik op de link om de web-brief te openen: https://lci.rivm.nl/basisonderwijscovid19 Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Bel het landelijk informatienummer
voor vragen over het coronavirus op 0800 – 1351 of bel met een medewerker van het bron- en
contactonderzoek op 088 – 44 303 95. Met vriendelijke groet, Scholenteam GGD IJsselland 088 – 44 303
95

AANPASSINGEN OP SCHOOL

Als team van de CNS hebben we met elkaar besproken hoe we de kans op
besmettingen op school zo klein mogelijk kunnen maken.
We hebben 6 zaken afgesproken.
1) Vanaf afgelopen maandag gebruiken we weer een mondkapje wanneer
we ons door het gebouw verplaatsen.
2) Vanaf afgelopen maandag hanteren we weer 1,5 meter afstand.
3) De spreekavonden op uitnodiging gaan we online doen.
4) Sinterklaas gaat intern in de school gevierd worden. Hij komt dus wel,
maar helaas niet met een intocht en helaas zonder ouders.
5) De Kerstwandeling wordt vervangen we door een kerstviering in de
eigen klas.
6) Afgelopen dinsdag zijn in elke klas de Plasmamade Luchtfilters geplaatst.
Deze hebben we sowieso een maand op proef.
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ONTRUIMINGSOEFENING

Afgelopen dinsdag hebben we met de hele school een ontruimingsoefening
gedaan. Zo rond 11.15u ging “opeens” het brandalarm af. Onder leiding van
ons BHV team is deze oefening voorbereid en uitgevoerd. ’s Middags na
schooltijd hebben we direct geëvalueerd. Wellicht heeft uw kind hier wel over
verteld thuis. Zo rond april staat er weer een ontruimingsoefening op de
planning. Uiteraard hopen we dat het altijd bij oefenen blijft en dat het nooit
echt nodig zal zijn!

(ONLINE) OUDERGESPREKKEN OP AANVRAAG EN
AFROEP

In de week van 22 t/m 26 november staan er oudergesprekken op aanvraag
en afroep gepland.
Wilt u als ouders de leerkracht(en) van uw kind(eren) spreken?
U kunt hen hiervoor een berichtje sturen. Dit kan tot en met volgende week
dinsdag. De leerkrachten plannen vervolgens zelf (in overleg met u)
wanneer deze gesprekken plaatsvinden. Het kan ook zijn dat u door de
leerkracht uitgenodigd wordt om iets over uw kind(eren) te bespreken.

MR-VERGADERING 24-11-2021
De mr vergadert op 24 november 2021. Deze vergadering is openbaar, de agenda is op te vragen bij Juf
Jessica. Mocht u bij een vergadering aanwezig willen zijn, kunt u dit kenbaar maken door een mail te
sturen naar juf Jessica (jessica@cnsstaphorst.nl)

YOLIEN IS GEBOREN

Op 28 oktober is Yolien geboren, dochter van Hendry en Marlies Bisschop en zusje van Ryan (groep 4b) en
Lynn. Adres: De Enk 4, 7951 WK Staphorst
Van harte gefeliciteerd!
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BRIGADIERROOSTER
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

Week 47, maandag 22-11-21 tm vrijdag 26-11-21
Ochtend
Maandag
Anneke Mussche
Gerlinde Veldman
Dinsdag
Jany Krist
Laura Mulder
Woensdag
Ankie Lindeboom
Sijtha vd Molen
Donderdag
Gina Huls
Grietje Kuiper
Vrijdag
Mariëlle Kruidhof
Evelien Slomp

Middag
Jentje Veldman
Gerlinde Veldman
Jany Krist
Laura Mulder
Ankie Lindeboom
Sijtha vd Molen
Henriët de Weerd
Tanja de Weert
Mariëlle Kruidhof
Evelien Slomp

Brussengroep
Saam welzijn en Impluz organiseren in november de Brussengroep,
een training voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met een broer of zus met een
psychische kwetsbaarheid.
In de Brussengroep ontmoeten kinderen andere kinderen die in “hetzelfde schuitje” zitten. Ook
krijgen ze tips over hoe ze met de situatie thuis om kunnen gaan.
Deelname is gratis en aanmelden is nog mogelijk.
https://www.impluz.nl/cursussen/brusjesgroep-voor-kinderen-van-8-tot-12jaar?fbclid=IwAR2utLLAmgW_P2Rk8NC40LF5GOc0p4h1Qu6T92QIFG1yS_PKbGAZzaR8b_s
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Kom jij nieuwe technologie ontdekken?
In het kader van oktober MaakMeeMaand bieden we opnieuw samen met Tetem een uitdagende workshop aan.
Workshop Techniekhuis
Op woensdag 24 november van 14.00-16.00 uur is er in de Bibliotheek Staphorst een creatieve workshop voor de jeugd
van 9 t/m 12 jaar.
Dura Vermeers Techniek huis is van A tot Z ontwikkeld in samenwerking met Dura Vermeer Bouw Hengelo. Kinderen
leren hoe prefab materialen worden gebruikt en waar duurzaamheidsaspecten, zoals zonnecellen, worden toegepast in
de bouw. Er is plaats voor maximaal 10 kinderen.
Meld je aan via de website www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda

DISCOZWEMMEN ZATERDAG 20 NOVEMBER
Deze zaterdagavond organiseren we de tweede, en tevens laatste Swimming Disco van dit jaar in Bad Hesselingen.
Uiteraard volgens de dan geldende maatregelen en met maximum bezoekers-capaciteit. De dj’s van Drive In Viperss
gaan er weer een mooi feestje voor de basisschool-bovenbouw kids van maken, met een verrassende licht- en
geluidshow. Er is bij de draaitafel plek om te swingen en er ligt een groot klauter luchtkussen in het water. De disco is van
19.00 – 21.30 uur, de kassa gaat om 18.45 uur open. De entree is €4,50 (geen kortingsbon meer van toepassing) of een
badenkaartstrip. We adviseren van tevoren bij de receptie kaartjes te kopen ivm het maximum aantal bezoekers. Voor de
brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra gezellig bij het restaurant gemaakt.
Let op: we moeten een Coronacheck bij de voordeur uitvoeren bij personen vanaf 18 jaar. Bij het restaurant is een CTB
controle van 13 tot 18 jaar verplicht. De eerstvolgende disco staat gepland op 22 januari 2022.

