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donderdag 18 november 2021
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema 13: De weg terug
Ruth 1:1-22
Ruth 2:2 en 3

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 € 74,50 opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
(Online) Oudergesprekken op aanvraag
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
donderdag 2 december 2021
vrijdag 3 december 2021
vrijdagochtend 24 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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GEZOCHT: PLEINWACHTEN -> ma, di, do

De CNS heeft te maken met de luxe situatie dat een klein groepje
ouders de volledige pleinwacht voor haar rekening neemt. Deze
pleinwacht wordt elke dag aangevuld met een leerkracht. Regelmatig
vindt er overleg en afstemming plaats tussen de pleinwachten en
school. Er zijn korte lijnen.
Over 1 a 2 weken wordt het nieuwe pleinspeelgoed geïntroduceerd.
Doel voor zowel de kinderen, de pleinwachten als de leerkrachten is
dat de middagpauze een fijn en plezierig samenzijn is.
Hoe leuk is het wanneer u daar als ouder een steentje aan bijdraagt?
Heeft u tijd om op maandag, dinsdag of donderdag van 11.45 tot 13.15 mee te helpen?
Er staat een financiële vergoeding tegenover (vrijwilligersvergoeding).
Geef u dan snel op bij Claudia Bouwmeester: administratie@cnsstaphorst.nl
Een keertje meelopen, of een gesprek om eerst meer informatie te krijgen behoort ook tot de
mogelijkheden!

(ONLINE) OUDERGESPREKKEN OP AANVRAAG EN AFROEP
Volgende week (van 22 t/m 26 november) staan er online oudergesprekken op
aanvraag en afroep gepland. U kon zich hiervoor tot afgelopen dinsdag opgeven.
Mocht u zich hebben opgegeven, of mocht u zijn uitgenodigd, dan plant de
leerkracht u in.
We wensen alle ouders en leerkrachten goede gesprekken toe.

OPLEIDINGSAVOND BRIGADIERS

Aanstaande maandag, 22 november, vindt er een opleidingsavond voor
brigadiers plaats. Deze avond start om 19.15u en zal ongeveer een half uur
duren. Er hebben zich een aantal ouders aangemeld, maar mochten er nog
ouders zijn die zich niet hebben aangemeld, maar toch willen gaan
brigadieren, voel je vrij om aan te sluiten maandag.
Met het oog op de corona-maatregelen vindt de opleiding buiten, op het
schoolplein plaats.

SCHOOLFOTO’S

Vandaag krijgen de kinderen een kaartje mee naar huis met inloggegevens van Frans Nooren.
U kunt met de inlogcode en het wachtwoord de foto’s van uw kind(eren) bekijken op:
www.fotofransnooren.nl/schoolfoto-fotoprintservice of scan de QR-code die op het kaartje staat.
Vervolgens kunt u de foto’s bestellen en worden ze thuisbezorgd.
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OPBRENGST RABO CLUB SUPPORT

Het is geweldig dat zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan onze oproep om via Rabo ClubSupport jullie
stem uit te brengen aan ‘Stichting Ouderraad CNS’.
Begin deze week ontvingen wij een mooie gouden envelop van de Rabobank met daarin een cheque van
maar liefst € 1.019,87 !!
Wij willen onze dank uitspreken aan de Rabobank, maar ook aan alle leden die zijn/haar stem hebben
uitgebracht om ons plan ‘vergroening van het schoolplein’ te kunnen realiseren.
Rekening houdend met de wensen van de kinderraad zullen wij, in overleg met school, het bedrag op een
goede manier besteden.
Hartelijke groet van de Ouderraad

BRIGADIERROOSTER

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

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
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Week 48, maandag 29-11-21 tm vrijdag 03-12-21
Ochtend
Maandag
Claudi Dunnink
Erwin Huls
Dinsdag
Geesje Brakke
Fenny Timmerman
Woensdag
Gerlinda Redder
Alien Schipper
Donderdag
Jennita de Boer
Marjan Zuidberg
Vrijdag
Linda Bos
Janet Stegeman

BALLENVANGER GEKREGEN

Middag
Jeanine Bisschop
Aline Timmerman
Geja Smit
Fenny Timmerman
Gerlinda Redder
Alien Schipper
Jeanet Compagner
Marjan Zuidberg
Linda Bos
Margje Uiterwijk

Afgelopen vrijdag heeft de opa van Sterre en Jaèl van der Sluis een ballenvanger geplaatst. Dit was al een
lang gekoesterde droom van veel mensen die in het kantoortje beneden werken. Vooral na schooltijd
knalden de ballen erg hard (te hard) op het raam. Dat is nu verleden tijd. Mede namens
Marco Anneveldt van Howitec, die kosteloos het net beschikbaar heeft gesteld, en Arend van der Sluis die
de constructie gemaakt heeft kunnen de kinderen weer voetballen en de muziekdocenten, juffen en
meesters weer prettig werken. Fijn dat er mensen zijn die dit zomaar voor onze school doen!
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