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internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema: Zingen voor God
Lucas 1:39-56
Mattheüs 1:18-25

LIED VAN DE MAAND:

December: Eeuwenlang geleden (OTH 340)

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo
Maandag is er totaal € 69,40 opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
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

: 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 (3)
Afgelopen dinsdag was er weer een vergadering met de Raad van Beheer. Linda Bos opende deze avond
met het volgende gedicht.

TERUGBLIK SINTERKLAASFEEST

Het kon gelukkig doorgaan!
Vorige week vrijdag vond op een alternatieve manier het
Sinterklaasfeest plaats.
De OuderRaad (OR) heeft dit uitstekend georganiseerd. Sinterklaas
kon lekker warm en droog in een partytent met heater op het
schoolplein zitten.
Dit is mede tot stand gekomen dankzij Koggel Events. Er zaten
namelijk geen verhuurkosten aan verbonden. Heel erg bedankt
daarvoor!

!!! GEZOCHT > EEN UUR OP DINSDAG EN EEN UUR OP DONDERDAG
We zoeken nog pleinwachthulp op de dinsdag en de donderdag, van 12.15 – 13.15 uur.
Heeft u een (half) uurtje (eventueel om de week) over en wilt u ons helpen? Heel graag!!
Er staat een financiële vergoeding tegenover (vrijwilligersvergoeding).
Stuur dan een mail naar: administratie@cnsstaphorst.nl
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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 50, maandag 13-12-21 tm vrijdag 17-12-21
Ochtend
Maandag
Marianne Boessenkool
Lijsje Russcher
Dinsdag
Anita Bruinsma
Joanne Engel
Woensdag
Lijsje Veldman
Beertje de Weerd
Donderdag
Beertje Dunnink
Heleen Hooikammer
Vrijdag
Marjolijn Bakker
Janneke Brakke

Middag
Gerlinde Veldman
Lijsje Russcher
Grietje Brakke
Marije Dunnink
Lijsje Veldman
Beertje de Weerd
Heleen Hooikammer
Tanja de Weerd
Marjolijn Bakker
Janneke Brakke

Week 51, maandag 20-12-21 tm vrijdag 24-12-21
Ochtend
Maandag
Klaas Boessenkool
Erwin Huls
Dinsdag
Annet Knol
Annelies Lier
Woensdag
Melanie Wentink
Evelien Slomp
Donderdag
Jantje Bloemert
Gina Huls
Vrijdag
Claudia Gerrits
Lysette Harke

Middag
Judith Krale
Anouk Krale
Roelien Hattem
Renske Hokse
Janet Stegeman
Evelien Slomp
Jantje Bloemert
Gina Huls
Claudia Gerrits
Lysette Harke

Bibliotheek Staphorst biedt hulp aan mensen met digitale vragen
Vanaf 13 december 2021 zijn mensen met digitale vragen iedere maandag welkom in de Bibliotheek
Staphorst. Van 19.00 en 20.30 uur zitten er vrijwilligers klaar om vragen te beantwoorden over
bijvoorbeeld het aanmaken van een coronabewijs, aanvragen van DigiD, versturen van een e-mail of
communiceren via WhatsApp.
Vrijwilligers gezocht
Voor de hulp bij digitale vragen is de Bibliotheek Staphorst op zoek naar extra vrijwilligers. Help jij mensen die
digitaal niet of minder vaardig zijn graag op weg? Stuur dan een mail naar Astrid Mensink, specialist
basisvaardigheden, mail: a.mensink@bibliotheekkopvanoverijssel.nl.
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KIES is een preventief spel- en praatprogramma voor kinderen die een echtscheiding van hun ouders hebben
meegemaakt of gaan mee maken.
Wanneer u bent gescheiden of de scheiding is in gang gezet, is het mogelijk, om bij voldoende aanmeldingen,
uw kind mee te laten doen aan KIES.
KIES biedt uw kind een unieke kans om op school, samen met andere kinderen te onderzoeken hoe het is om
gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je ouders.
Bij KIES gaat het om het kind. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat KIES door kinderen hoog gewaardeerd wordt.
Kijk voor meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl
Kinderen kiezen niet voor een scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Kinderen hebben het nodig hun
weg te vinden in de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voelen kinderen onzekerheden zoals:
- Moet ik verhuizen?
- Zie ik papa of mama dan nog wel?
- Wat moet ik doen als papa en mama steeds ruzie maken?
- Wanneer zie ik papa of mama weer?
- Moeten de hond ook weg?
- Wie helpt mij?
KIES helpt kinderen de scheiding beter te leren begrijpen, een plek te geven en een manier te vinden om hier
mee om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat KIES kan helpen bij het verwerken van de scheiding en dat
het contact met de ouders hierover verbetert.
Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur voor de kinderen, voorafgaand met een
informatiebijeenkomst en afsluitend met een evaluatiebijeenkomst voor de ouders.
Bij de spel- en praatgroep KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de gelegenheid
hun ervaringen, onzekerheden en gevoelens te delen in een lotgenotengroep. Bij Kies wordt gewerkt met
gesprek, spel en creatieve werkvormen.
De bijeenkomsten zijn onder schooltijd op een school in de gemeente Staphorst. Er is een groep voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar en een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/ m 12 jaar. We willen in het nieuwe
jaar een groep starten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken wij de keus met welke groep wij gaan
starten.
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u voor meer informatie terecht bij ondergetekenden. Wanneer wij iets
voor u en uw kind kunnen betekenen horen wij dat graag. Aanmeldingen kunt u met vermelding van
persoonsgegevens mailen naar onderstaand mailadres.
Met vriendelijke groeten,
Esther Flipsen

Joke Wassenaar

Maatschappelijk Werkster en KIES-Coach
038-4569700
e.flipsen@stdekern.nl
Beeldend Therapeut en KIES-Coach
06-22030911

