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BIJBELVERHALEN VOOR NA DE KERSTVAKANTIE
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema: Vraag en antwoord!
Lucas 2:22-39
Matteüs 2:1-23

LIED VAN DE MAAND:

December: Eeuwenlang geleden (OTH 340)

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

Maandag is er totaal € 65,90 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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

vrijdag 17 december 2021
maandag 20 december 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),
Een bijzonder einde van 2021 & Advent -4En toen was het in een keer afgelopen…het (school)jaar 2021.
De kinderen krijgen een week eerder vakantie.
Er is al veel over gezegd en geschreven.
Als begin van deze CNS nieuwsbrief wil ik graag de woorden herhalen die
mevr. Drs. J.A.M.J. van den Berg van het CDA gisteren uitsprak tijdens het
plenaire debat over de Coronacrisis.
“Het is Advent.
We zijn op weg naar Kerst.
Niet voor iedereen een religieuze feestdag, maar hopelijk wel voor iedereen een dag van Licht en Hoop.
En ik hoop dat we er met elkaar doorkomen en daadwerkelijk ook een samenleving blijven.
Met de woorden van bisschop Gerard de Korte uit zijn boek Geroepen tot Hoop:
“Bij vrede denken de andere waarschijnlijk spontaan aan de afwezigheid van oorlog. Toch heeft in de bijbel
het woord vrede een veel ruimere betekenis. Het gaat om de heelheid van ieder afzonderlijk, maar ook
van de totale gemeenschap.”
Deze crisis duurt lang en in deze crisis ontkomt niemand aan de gevolgen.
Deze crisis raakt ons echt allemaal. Het leidt tot fundamentele vragen en kwesties.
In hoeverre moet het individuele recht, wijken voor het collectief belang?
Jarenlang hebben we niet over deze vraag hoeven na te denken. Maar nu wel.
De mens wordt pas mens, in relatie tot de ander. Dat betekent ook dat we soms persoonlijk van iets
moeten afzien ten behoeve van de ander.”
Als school vinden we het jammer dat we dicht moeten. We hopen dat het bijdraagt aan het grotere belang.
Daar doen we het voor.
Als team van de CNS wensen we u allemaal
– ondanks de gegeven omstandigheden –
een goede kerstvakantie, prettige Kerstdagen en een Gezegend
2022 toe.

Als bijlage bij dit CNS-nieuws treft u nogmaals de brief aan die ingaat op de vervroegde schoolsluiting.

EXTRA COLLECTE

Aanstaande vrijdag vieren wij Kerst in eigen groep.
Er is deze ochtend een collecte voor onze zendingsdoelen.

!!! 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

CNS-NIEUWS pag.3

Workshop 3D-pentekenen Kerst
Op vrijdag 17 december van 15.30-17.00 uur is er in de Bibliotheek Staphorst een
creatieve workshop met de 3D-pen voor alle leeftijden.
Het thema is ‘Kerst’. Maak een mooie afbeelding voor op een kerstkaart of een
kerstboomhanger.
De kosten zijn €3,00 pp. Er is plaats voor max. 8 deelnemers.
Aanmelden kan via onze website www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda

