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BIJBELVERHALEN VOOR VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4
Startpunt weekthema: Trouw zijn
Daniel 5
De letters op de muur
Daniel 6
Daniel in de leeuwenkuil
Groep 5 t/m 8
Startpunt weekthema:
Jesaja 37:14-38
Jesaja 38:1-22
Jesaja 39:1-8

Is er hoop?
Hizkia’s gebed
Ziekte en genezing
Dankbaar?

Lied van de maand mei: Liefde Blijdschap Vrede (kinderopwekking 70)

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Congo
Maandag is er totaal € 33,39 opgehaald.

KALENDER 2021-2022
Eindtoets groep 8
Hemelvaartsdag + vrije dag
Kinderfeest 50 jaar CNS
2e pinksterdag
Kamp groep 8
Reünie 50 jaar CNS
Rapport mee naar huis
Oudergesprekken
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei 2022
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
donderdag 2 juni 2022
maandag 6 juni 2022
maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni 2022
zaterdag 18 juni 2022 van 14.00 tot 18.00 uur
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),

Start laatste periode van dit schooljaar

Afgelopen maandag zijn we gestart met de laatste periode van dit
schooljaar.
Het zijn nog 10 schoolweken tot de zomervakantie. Dat lijkt een
lange periode, maar er staan nog best wat activiteiten op de
planning.
* Zo vieren we op 2 juni (schoolfeest) en 18 juni (reünie) het 50-jarig bestaan van
de CNS.
* Groep 8 maakt deze week de Eindtoets. Succes!
* Groep 8 gaat binnenkort op kamp en ze zijn bezig met een Musical(film).
* Er komen nog schoolreisjes aan.
* Er is nog een inloopweek.
* We vieren nog Hemelvaart en Pinksteren.
Samen met alle kinderen en met u willen we er weer een fijne en leerzame periode van maken.

Vragenlijstje en schoolplan 2023-2027

Hierbij ontvangt u een linkje naar een kort
Google vragenlijst waarin we input vragen voor
ons schoolplan 2023-2027.
We vragen uw meedenken over waar u als ouders
graag aandacht voor wilt in ons onderwijs voor de komende
jaren.
U komt bij de vragenlijst via:
https://forms.gle/NhsUcp5j9iksQrjk8
We gaan deze link ook nog via Parro versturen.
Dit onderwep zal ook een van de onderwerpen van het
komende Schouder-uur worden.

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Hieronder vindt u het vakantierooster en de studiedagen voor schooljaar 2022-2023

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

Maandag 17 okt.’22

Vrijdag 21 okt.’22

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

Vrijdagmiddag 23 dec.’22
Maandag 27 feb.’23

Vrijdag 06 jan.’23
Vrijdag 03 mrt.’23

Goede vrijdag-Pasen

Vrijdag 7 apr.’23

Maandag 10 apr.’23

Meivakantie

Donderdag 27 april.’23

Vrijdag 05 mei.’23

Hemelvaart

Donderdag 18 mei ‘23

Vrijdag 19 mei ‘23

Pinksteren

Maandag 29 mei ‘23

Zomervakantie

Maandag 24 juli ‘23

Vrijdag 1 sept.’23
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Studiedagen

Dag

Datum

Studiedag 1

Woensdag

21 sept. ‘22

Studiedag 2

Maandag

24 okt.’22

Studiedag 3

Donderdag

17 nov.’22

Studiedag 4

Vrijdag

24 febr.’23

Studiedag 5 (Staphorstermarkt)

Dinsdag

18 april ‘23

Kinderfeest circus Tadaa + voorstelling

Donderdag 2 juni is het zover: circus Tadaa komt op school! Samen met de kinderen
zullen we die dag een voorstelling gaan voorbereiden.
Aan het einde van de schooldag gaan de kinderen optreden en u bent van harte
uitgenodigd om de voorstelling bij te wonen.
U wordt om 14.00 uur verwacht op het schoolplein.
Om 15.00 uur is de voorstelling afgelopen, waarna de kinderen de dag in de eigen klas afsluiten.
Deze schooldag duurt dus iets langer dan gebruikelijk.
Woensdagavond 1 juni is er een voorstelling voor iedereen die 2 juni komt helpen. Deze voorstelling is van
20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Op een ludieke manier krijgen we instructie over 2 juni.
Donderdagochtend om 8.30 uur worden de helpende ouders op school verwacht.
WE ZOEKEN NOG HULP
We komen nog handen te kort om deze dag mogelijk te maken. Mocht u, of iemand die u kent, in de
gelegenheid zijn ons te helpen, opgeven kan via administratie@cnsstaphorst.nl
Wat moeten de kinderen deze dag meenemen/aan doen?
• Makkelijk zittende (sport)kleding;
• Ontbijt; dit doen we ’s ochtends in de klas;
• Lunch.
In de ochtendpauze krijgen ze drinken en wat lekkers van school.

Reünie CNS – 50 jaar –
18 juni 2022

Meld je zo snel mogelijk aan voor de Reünie
op zaterdag 18 juni 2022!
www.reunie.cnsstaphorst.nl
Aanmelden kan tot 25 mei a.s.
Wilt u dit bericht zo veel mogelijk delen!
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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 20 – maandag 16-05-22 tm vrijdag 20-05-22
W20
Ochtend
Middag
Maandag
Elaine Gebben
Elaine Gebben
Jessica Hokse
Aline Timmerman
Dinsdag
Jany Krist
Jany Krist
Margje Uiterwijk
Janneke Veijer
Woensdag
Geesje Brakke
Claudi Dunnink
Melanie Wentink
Melissa Schra
Donderdag
Heleen Hooikammer
Heleen Hooikammer
Wendy Grit
Lenny de Groot
Vrijdag
Linda Bos
Linda Bos
Alinda Huls
Grietje Brakke
Week 21 - maandag 23-05-22 tm vrijdag 27-05-22
W21
Ochtend
Middag
Maandag
Lijsje Russcher
Lijsje Russcher
Erwin Huls
Judith Krale
Dinsdag
Anouk Bloemhof
Anouk Bloemhof
Annelies Lier
Joanne Engel
Woensdag
Claudia Gerrits
Claudia Gerrits
Gerlies de Weerd
Ellen Visscher
Donderdag
Vrij
Vrij
Vrijdag
Vrij
Vrij
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De Avond4daagse
De Avond4daagse in gem. Staphorst is terug! Vanaf 16
t/m 20 mei kun je weer meelopen en de welbekende
medaille opstrijken.
Kinderen en ouders kunnen zich opgeven via
onderstaande links.
Opgave voor de gehele Avond4daagse:
https://app.clubcollect.com/forms/nl/stichtingwandelorga/inschrijfformulier-avond4daagsestaphorst
Opgave voor één avond:
https://app.clubcollect.com/forms/nl/a4dswos/inschrijfformulier-avond4daagse-staphorst1avond

