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donderdag 25 november 2021
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BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 3
Startpunt weekthema: De weg terug
Ruth 1:1-22
Ruth 2:2 en 3
GROEP 4 T/M 8
Startpunt weekthema: Een spannend moment
Ester 5:9-6:14
Ester 7 en 8

LIED VAN DE MAAND:

November: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (ELB 382. OTH 379)
December: Eeuwenlang geleden (OTH 340)

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

Maandag is er totaal € 50,- opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
Sinterklaasviering op school (intern)
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

: 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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Beste ouder(s), verzorger(s),

ADVENT

We staan op de drempel van de maand december. Een feestelijke maand
met aan het begin van de maand het Sinterklaasfeest en aan het eind van
de maand het Kerstfeest.
Het is daarom jammer dat Corona op dit moment weer veel aandacht naar
zich toetrekt. Dat hadden we met z’n allen wel anders gehoopt.
We proberen op school alles zo gewoon mogelijk door te laten gaan.
Dat ziet en leest u als het goed is wel via de Parro-berichten uit de groep.
De kinderen krijgen gewoon onderwijs, rekenen, taal en spelling, er wordt
gegymd, gespeeld, er worden projecten gedaan enzovoort.
We zouden haast vergeten dat het aanstaande zondag de eerste zondag van Advent is.
Advent… de weken van Hoop en Verwachting. Het Licht is in de wereld gekomen. Een wereld die op dit
moment vaak zo donker is. Laten we niet vergeten het Licht te zoeken en te zien.
“Daar is uit ’s werelds duist’re wolken, een Licht der Lichten opgegaan.”

AANGESCHERPTE MAATREGELEN

Afgelopen dinsdag heb ik u via Parro een bericht gestuurd over de
aangescherpte maatregelen die per direct ingaan. Inmiddels zijn ook de
protocollen die daarbij horen bekend. Morgen vindt er een persconferentie
plaats. Daar zal er onder andere duidelijk worden of de scholen zelfs even
dichtgaan (mochten de scholen per direct dichtgaan, dan gebruiken we
aanstaande maandag als schakeldag om van fysiek onderwijs naar
onderwijs op afstand over te gaan. Maandag vindt er dan nog geen
noodopvang plaats, dit zal vanaf dinsdag gerealiseerd zijn).
Hierbij de link naar het protocol voor de basisscholen:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/20211124-ProtocolBasisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs.pdf
Samengevat komt het hier op neer:
1 Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het echt niet
anders kan (nood).
2 Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
3 Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
4 Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid,
hoesten en koorts.
5 Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
- Regelmatig handen wassen - Binnenruimtes ventileren - Geen handen schudden
En afsluitend: hierbij nog de link naar de nieuwste beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom
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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!

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 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

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

Week 49, maandag 06-12-21 tm vrijdag 10-12-21
Ochtend
Maandag
Jennita de Boer
Gianne Hein
Dinsdag
Renske Hokse
Margje Uiterwijk
Woensdag
Anneke Smit
Rianne Veijer
Donderdag
Lenny de Groot
Janneke Veijer
Vrijdag
Berdine Harke
Karin Koster

Middag
Jeanet Compagner
Judith Krale
Jenneke Brakke
Jessica Hokse
Anneke Smit
Rianne Veijer
Alie van Veen
Henriët de Weerd
Berdine Harke
Karin Koster
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Kennen jullie schoolspot al?

schoolspot | brengt leren en ICT samen
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal)
basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten,
hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen.
Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor
ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs
smartphones aan met korting.
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers.
Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor
thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht)
profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel.
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind
inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool.
Hier vindt u meer informatie: Klantenservice Over schoolspot of ga naar de website om een account aan te
maken: Registratie ouder/leerling - Schoolspot

Voorleesuurtje Bibliotheek Staphorst
Woensdagmiddag 1 december leest Jaap Alberda van Ekenstein voor uit het boek ‘Het grote Sint- en
Kerstboek’ van Marianne Busser en Ron Schröder. Het verhaal: “Koning Bobbel zet zijn schoen”.
Tijd: 13.30-14.30 uur.
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Aanmelden is verplicht en er is plaats voor max. 30 kinderen.

