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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

:461632

donderdag 13 januari 2022
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VOOR VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema: Geroepen om…!
Marcus 1:1-13
Lucas 4:1-13

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

Maandag is er totaal € 58,85 opgehaald.

KALENDER 2021-2022
Schouder-uur 3
VOMOL groep 7
MR-vergadering
Rapport mee naar huis
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Biddag (viering in eigen groep)
MR-vergadering
Schouder-uur 4
Nationale buitenspeeldag
Paasweekend
Studiedag (alle kinderen vrij)
Koningsspelen
Meivakantie
Reünie 50 jaar CNS
Hemelvaartsdag + vrije dag
2e pinksterdag
Kamp groep 8
Rapport mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie
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woensdag 26 januari 2022
donderdag 3 of vrijdag 4 februari 2022
woensdag 9 februari 2022
vrijdag 11 februari 2022
in de week van 14 februari 2022
maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
woensdag 9 maart 2022
woensdag 16 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
zaterdag 21 mei 2022
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni 2022
vrijdag 1 juli 2022
in de week van 4 juli 2022
dinsdag 12 juli 2022
donderdag 14 juli 2022
vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022
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Beste ouder(s), verzorger(s),

EEN NIEUW JAAR! 2022

Dietrich Bonhoeffer, december 1944
Door goede machten trouw en stil omgeven,
bewaard, getroost als door een wonder,
zo wil ik deze dagen met de mijnen leven,
met jullie samen een nieuw jaar ingaan.
Nog zullen oude wonden pijnlijk schrijnen,
nog drukt op ons het lood van deze tijd.
Verleen Heer, onze opgejaagde zielen
het heil dat u voor ons hebt voorbereid.
En wilt u ons de zware, bittere beker geven
met leed en droefenis tot aan de rand gevuld,
dan zullen wij die dankbaar zonder beven
aanvaarden uit uw goede en geliefde hand.
Ach, wilt u ons nog een keer vreugde schenken
aan deze wereld en het stralen van de zon,
dan zullen we gedenken wat voorbijging
en hoort ons leven helemaal tot u, o God.
Laat warm en rustig nu de kaarsen branden
door u in onze duisternis gebracht.
Breng als het zijn mag, ons weer samen.
We weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Als dan de diepste stilte is gevallen,
laat ons genieten van de volle klank,
in wijde kringen om ons heen te horen,
een grote samenzang vol lof en dank.
Door goede machten vaderlijk geborgen,
wachten wij kalm op wat er komen gaat.
God is bij ons in de avond en de morgen
en zonder twijfel elke nieuwe dag.

DE SCHOLEN WEER OPEN

Wat fijn dat we afgelopen maandag gewoon de deuren van de
school weer konden openen.
Dit is voor iedereen het beste. Naar school. Onderwijs ontvangen.
Structuur in je dag. Regelmaat. Leren. Ontdekken. Contact.
Omgang met leeftijdsgenoten.
Als team van de CNS hopen we dat dit nu een tijdje zo door kan
gaan. Dat we zonder onderbrekingen kunnen werken aan de
ontwikkeling van uw kind(eren). We gaan er voor.
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STUDIEDAG WOENSDAG 19 JANUARI VERVALT >>> GEWONE LESDAG
Op woensdag 19 januari staat er een studiedag gepland.
De leerlingen zouden deze dag vrij zijn. In verband met de
huidige Coronamaatregelen kan deze dag echter niet doorgaan.
Het onderwerp leent zich er namelijk niet voor om de dag online
te laten plaatsvinden en om nu met 36 collega’s in school bij
elkaar te komen, dat kan op dit moment niet.
Vandaar dat we hebben besloten dat de leerlingen gewoon les
krijgen. Uw kind kan dus gewoon naar school.

Later dit schooljaar – we zullen dat op tijd communiceren –
willen we deze dag graag inhalen. Er wordt dus nog een woensdag geprikt waarop de leerlingen wel vrij
zijn.

NIEUW SPEELGOED VOOR GROEP 3 T/M 8

Maandagochtend hebben leerlingen van de kinderraad nieuw
buitenspeelgoed gebracht naar de groepen 3 t/m 8.
Springtouwen. Tennispalen. Stelten. Skippyballen. Tennisballen.
Tafeltennissetjes. Elastieken. Enz.
We hebben dit mede kunnen aanschaffen door een financiële
bijdrage van de Ouderraad!
We zijn heel blij dat we op deze manier het buitenspel kunnen
bevorderen.
Buitenspelen en Buiten zijn is goed voor je!

NIEUWE VLOEREN

De kerstvakantie is gebruikt om in de lokalen van groep 4 t/m 8, de kantoren en de administratieruimte
nieuwe vloeren aan te brengen. Het eindresultaat mag er (wat ons betreft) zijn! We zijn van
vloerbedekking overgegaan naar PVC.
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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 3, maandag 17-01-22 tm vrijdag 21-01-22
Ochtend
Maandag
Gerlinde Veldman
Jentje Veldman
Dinsdag
Karin Kruidhof
Fenny Timmerman
Woensdag
Donderdag
Mariska Talen
Janneke Veijer
Vrijdag
Lysette Harke
Ellen Visscher
Week 4, maandag 24-01-22 tm vrijdag 28-01-22
Ochtend
Maandag
Anneke Mussche
Lijsje Russcher
Dinsdag
Jessica Hokse
Jany Krist
Woensdag
Gerda de Groot
Alinda Huls
Donderdag
Jennita de Boer
Grietje Kuiper
Vrijdag
Marjolijn Bakker
Anneke Smit

Middag
Gerlinde Veldman
Aline Timmerman
Margje Uiterwijk
Fenny Timmerman
Alie van Veen
Henriët de Weerd
Lysette Harke
Inge Schuurman

Middag
Gianne Hein
Lijsje Russcher
Tanja de Weerd
Jany Krist
Gerda de Groot
Jannie Hooikammer
Jennita de Boer
Grietje Kuiper
Marjolijn Bakker
Anneke Smit

MONITOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun
woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar!
Beste ouders en verzorgers,
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom
doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
•
Eén keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
•
Eén keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
In
•
•
•

samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:
het leen- en leesgedrag van leerlingen
de leesmotivatie van leerlingen
de informatievaardigheden van leerlingen
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Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet
zichtbaar. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan
kunt u dit melden aan de leerkracht.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger
scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor
kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan informatievaardigheden op
school, want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale)
informatie.
Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Wij hopen u voldoende geïnformeerd
te hebben.
* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke
Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school.

