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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl
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donderdag 20 januari 2022
internet: www.cnsstaphorst.nl

BIJBELVERHALEN VOOR VOLGENDE WEEK
GROEP 1 T/M 8
Startpunt weekthema: Woorden
Lucas 4:14-30
Marcus 1:21-45

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

Maandag is er totaal € 49,05 opgehaald.

KALENDER 2021-2022
Voorleesontbijt
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
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),

DE SCHOLEN WEER OPEN???

Vorige week schreef ik: “ Wat fijn dat we afgelopen maandag gewoon
de deuren van de school weer konden openen.” en “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.”
Maar helaas is de realiteit anders… Inmiddels zitten er 4 klassen
thuis…Groep 5B, Groep 2B, Groep 2C en Groep 7A. Drie groepen
vanwege quarantaine en helaas één groep vanwege gebrek aan
leerkrachten. Er zitten namelijk ook 3 collega’s thuis…
We vinden dit heel naar.
Dit is zo wat we niet willen.
Er komt hierdoor ook grote druk bij u als ouders te liggen. Daar zijn we ons heel erg van bewust.
Morgen komt het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar en we hopen als school op versoepeling
van de regels.

PLASMAMADE AIRCLEANERS: ONDERZOEK
Sinds november staat er in de CNS in elk klaslokaal een
PlasmaMade aircleaner. De CNS is een van de 6 scholen in
Staphorst die de apparaten nog in de school had staan.
Afgelopen week verscheen er in de Meppeler Courant een artikel
waarin staat dat minister Ernst Kuipers geld uittrekt om een proef
te doen met deze luchtreinigers. We zijn hier als school erg blij
mee.
De ventilatie op de CNS is al op orde dankzij het aanwezige
mechanische ventilatiesysteem. Maar wanneer we de
luchtkwaliteit nog beter kunnen maken door gebruik van deze
luchtreinigers en daardoor de scholen langer open kunnen blijven,
dan juichen we onderzoek daarnaar natuurlijk van harte toe.

PARKEREN IN DE WOONWIJK

Inmiddels hebben we als school 2x een brief ontvangen van bewoners uit de
woonwijk naast de school. Zij hebben overlast van parkerende ouders die
vervolgens via de woonwijk kinderen naar school laten gaan.
Uiteraard willen we de relatie met de buurt goed houden en vragen we u met klem
het parkeerterrein naast de school te gebruiken!
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FIETSENSTALLING

Als school zijn we met de gemeente in overleg over hoe we het stallen
van de fietsen beter kunnen organiseren.
De fietsenstalling slokt namelijk een behoorlijk gedeelte van het plein
op en uitbreiding van het fietsenhok gaat alleen maar meer ruimte van
het plein opeisen. We realiseren ons dat ook de vormgeving en manier
van stallen beter kan. Daar ligt een taak voor ons als school, maar ook
voor leerlingen en ouders. Hoe beter en netter we de fietsen
neerzetten, hoe beter het past en hoe minder schade fietsen oplopen.
#wordt vervolgd #hopelijkopnietaltelangetermijn

NATIONALE VOORLEESONTBIJT

Op woensdag 26 januari houden we weer het voorleesontbijt op school. Alle kinderen
mogen die dag hun ontbijtje en wat te drinken mee naar school nemen. In de klas
wordt dat dan opgegeten en gedronken, onder het genot van een voorleesverhaal.
Kinderen mogen die ochtend in hun pyjama of onesie naar school komen (wel graag
met kleding eronder). Naast de ontbijtspullen moet die ochtend ook eten en drinken
voor de pauze mee naar school genomen worden. Het doel van deze ochtend is het
(voor)lezen weer even extra onder de aandacht brengen.
We hopen op een gezellig en leerzaam ontbijt!

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

Week 5, maandag 31-01-22 tm vrijdag 04-02-22
Ochtend
Maandag
Claudi Russcher
Elaine Gebben
Dinsdag
Joanne Engel
Renske Hokse
Woensdag
Linda Bos
Lijsje Veldman
Donderdag
Grietje Brakke
Marjan Zuidberg
Vrijdag
Henriëtte Schra
Gerlinda Redder

Middag
Wendy Grit
Elaine Gebben
Roelien Hattem
Annekie Koobs
Linda Bos
Lijsje Veldman
Jeanet Compagner
Marjan Zuidberg
Ankie Lindeboom
Gerlinda Redder
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OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLVERENIGING
De betaling van de ouderbijdrage en contributie wordt in twee delen per jaar gefactureerd. Normaal
gesproken is dit in oktober en mei. Een groot deel van de ouders heeft hiervoor een machtiging voor
automatische incasso gegeven, ouders die dat niet gedaan hebben kregen altijd een factuur van ons
toegestuurd.
Afgelopen oktober is er geen betaling van de ouderbijdrage geïncasseerd/gefactureerd omdat we bezig
waren met een nieuw programma hiervoor.
We gaan werken met Schoolkassa, een betaalsysteem waarmee ouderbijdragen makkelijk voldaan kunnen
worden.
U ontvangt maandag via de Parro een IDEAL betaalverzoek. In de maand mei sturen we een betaalverzoek
voor het tweede deel van het schooljaar.
Let op! Per kind ontvangt u een verzoek. Als u twee of meer kinderen heeft, krijgt u dus meerdere
betaalverzoeken in de Parro app.
Zodra het betaalverzoek is voldaan, ontvangt u een bevestiging dat de betaling is geslaagd.
De machtiging voor automatische incasso die u ingevuld hebt waarmee wij de betaling mogen incasseren
komt hiermee te vervallen, die machtiging zullen wij niet meer gebruiken.
De ouderbijdrage bedraagt:

•
•
•
•

1e
2e
3e
4e

kind, € 50 per schooljaar (€ 25,- in januari / € 25,- in mei)
kind, € 45 per schooljaar (€ 22,50 in januari / € 22,50 in mei)
kind, € 35 per schooljaar (€ 12,50 in januari / € 12,50 in mei)
kind in een gezin is gratis.

Schoolvereniging
Bent u lid van de schoolvereniging, dan ontvangt u in de maand maart nog een extra betaalverzoek.
Betaaltermijnen volgend schooljaar
Oktober: 1e deel ouderbijdrage
Februari: lidmaatschap schoolvereniging
Mei: 2e deel ouderbijdrage
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders
waar nodig graag bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd
welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen over de gezondheid,
ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school die je met ons
wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02
(bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.
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Gezondheidsonderzoeken
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest
te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte
en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is
dit ook de komende periode niet mogelijk.
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:
Gezondheidsonderzoek 5 jaar
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier
(www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en
gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je
ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan
samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. In
deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt.
Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt
de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie over
opgroeien en opvoeden.
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

Nationale Voorleesdagen in Bibliotheek Staphorst
Voorlezen is: een fijn momentje samen!
Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden
herinneringen voor het leven gemaakt. Voorlezen is een fijn momentje samen en nog nuttig ook! Het heeft namelijk een positief
effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 26 tot en met 5 februari 2022 staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal, ook in
Bibliotheek Staphorst.
Tot en met 5 februari krijgt elk nieuw jeugdlid tot 5 jaar een mini knuffeltje dat bij het verkozen boek hoort. Dit jaar is dat:
“Maar eerst ving ik een monster” van Tjibbe Veldkamp.
Voor meertalige kinderen hebben we een (gratis) mini boekje in het Arabisch en Pools voor kinderen. Op = op. Wie neem jij
mee?
Kijk op www.nationalevoorleesdagen.nl voor het overzicht van alle activiteiten. Voor peuters en kleuters, maar zeker ook voor
(groot)ouders!

