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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

:461632

donderdag 23 december 2021
internet: www.cnsstaphorst.nl

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

Vrijdag tijdens de kerstviering is er totaal € 36,95 opgehaald.

KALENDER 2021-2022 (T/M DE MEIVAKANTIE)
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

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

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),

LAATSTE CNS NIEUWS 2021

Voor u ligt het laatste CNS nieuws van 2021.
We eindigen dit jaar in een stille school.
Onverwacht en ongewenst.
Het is Kerst in crisistijd.
We vieren dat God onder ons mensen is komen wonen en dat doen
we in crisistijd net zo goed als anders.
Toen Jezus geboren werd was het ook crisis.
We vieren met Kerst dat Hij kwam, hoe donker het ook is, dat God in
Hem in ons nabij is.

NA DE KERSTVAKANTIE? SCHOOL? AFSTANDSONDERWIJS?

In de afgelopen week hebben we ons als team op 2 scenario’s voorbereid:
1. De scholen gaan weer open. 2. De scholen blijven dicht en we gaan over op afstandsonderwijs en
noodopvang.
Uiteraard hopen wij als school op scenario 1!
Op maandag 3 januari zullen we uitsluitsel krijgen wat het gaat worden.

SCENARIO 2 – ENKELE HIGHLIGHTS -

Mocht het toch scenario 2 worden, dan kunnen er op maandagochtend
10 januari tasjes en materialen worden opgehaald. We zullen dat
gespreid via verschillende ingangen en ramen gaan uitdelen.
Ouders die een beroep moeten doen op de noodopvang kunnen dat in de
periode tussen 4 en 8 januari aangeven via Parro aan de leerkrachten.
Inmiddels hebben we in de afgelopen maanden behoorlijk geïnvesteerd in extra Chromebooks. Mocht u
thuis niet uitkomen met het aantal devices (digitale apparaten, zoals laptop, computer, tablet), dan kunt u
aan de leerkracht vragen of school een Chromebook of laptop kan uitlenen.
We hebben geprobeerd te leren van eerdere lock downs en van de evaluatie die we in april’21 hebben
uitgevoerd. Zo zullen we in het afstandsonderwijs weer een stapje verder gaan dan bij de vorige lock
downs.
Leerlingen in groep 1-2 hebben in ieder geval 2x in de week een live contactmoment via Teams.
Leerlingen in groep 3 en 4 hebben in ieder geval 3x in de week een live contactmoment via Teams.
Leerlingen in groep 5 t/m 8 hebben in ieder geval elke dag een live contactmoment via Teams.
Naarmate de kinderen ouder zijn schalen we op, qua inhoud en tijd.
We realiseren ons dat het kan voorkomen dat een gezin met 3 kinderen niet alle kinderen tegelijk online
kan hebben. Daarom proberen we het qua online tijden wat te spreiden.
De live contactmomenten met de kinderen zijn niet alleen bedoeld voor uitleg, maar (misschien juist wel
meer nog) ook voor ‘onderling contact’, welbevinden, spreekuur enz.
Leerkrachten zijn voor ouders in principe beschikbaar tussen 08.00-16.30u. Dit kan zijn via mail of Parro.
Leerkrachten zullen u via een brief, een dagtaak of weektaak informeren over het te maken werk en de
werkwijze.
Laten we hopen dat scenario 2 gewoon niet nodig is.
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TOT SLOT

NIEUWE VLOEREN

Vanwege het feit dat er deze week bijna geen leerlingen op school waren kon in sommige lokalen alvast de
vloerbedekking verwijderd worden…We kijken uit naar het eindresultaat met de nieuwe PVC vloeren!
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BIBLIOTHEEK OPEN
De Bibliotheek Staphorst blijft open! De Bibliotheek Staphorst en Rouveen blijven open,
volgens normale openingstijden. Alleen de maandag- en vrijdagavond sluiten we om 20.00
uur. Op zaterdag 18 december kondigde het kabinet aan dat alle bibliotheken in Nederland
open mogen blijven voor publiek. De geldende coronamaatregelen blijven van kracht in de
Bibliotheek Staphorst. Er worden geen nieuwe activiteiten georganiseerd, een mondkapje
vanaf 13 jaar is verplicht en we houden natuurlijk 1,5 meter afstand. Op die manier kunnen
alle bezoekers én medewerkers de Bibliotheek veilig bezoeken. Tijdens de feestdagen
gelden er wel andere openingstijden. Kijk hiervoor op de website. De informatiepunten en
digitale loketten kunnen, binnen de maatregelen, openblijven en ook de cursussen kunnen
door blijven gaan. Op de website van de Bibliotheek Staphorst is precies te vinden wat er wel
en niet mogelijk is. Voor extra toelichting verwijzen wij je graag door naar de website van de
Bibliotheek Staphorst.

BOEKENTIPS
De Kerstdagen staan voor de deur en nog even en de scholen zijn officieel gesloten voor de
Kerstvakantie. In de bijlage hieronder vindt u een poster met boekentips voor de
Kerstvakantie.
Alle e-books en luisterboeken zijn (gratis) te lenen in de online Bibliotheek (app). Iedereen die
lid is van de Bibliotheek kan hier kosteloos gebruik van maken.
https://www.onlinebibliotheek.nl/
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