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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Gehoorzaam aan God
De schenker en de bakker

Genesis 39
Genesis 40

groep 4 t/m 8:
Les 1 Ehud en Samgar
Les 2 Debora en Barak
Les 3 Roeping van Gideon

Rechters 3: 12 – 31
Rechters 4: 1 – 17
Rechters 6: 1 – 24

*lied van de week (groep 5-8): Psalm 23B: De Heer is mijn herder

Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er € 50,85 opgehaald.

OUDERCONTACTMOMENTEN
Zoals inmiddels bij u bekend, zijn er problemen bij het invoeren van de voorkeuren voor
de oudercontactmomenten in het ouderportaal. Wanneer u niet kunt inloggen, kunt u nog
tot uiterlijk vandaag uw voorkeur per e-mail doorgeven: administratie@cnsstaphorst.nl.
Als wij geen voorkeur ontvangen, plannen wij een gesprek voor u in.

DANKDAG
Woensdag 7 november is het dankdag. In iedere groep zal hier op eigen
wijze aandacht aan worden besteed. Er is een collecte voor onze
zendingsdoelen: kinderen van PLAN en Bartiméus.

GLAZEN POTTEN VOOR KERSTWANDELING
Denkt u aan het sparen en inleveren van glazen potten voor de kerstwandeling?
U mag ze in de hal beneden neerzetten.
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HERINNERING: VERKEERSOUDERS
Na een periode van 5 jaar hebben Gerien Roze en Anja Fridrichs aangegeven
dat ze aan het einde van het schooljaar willen stoppen met de coördinatie van
de verkeersbrigadiers en met de andere verkeerszaken te behartigen.
Enerzijds komen ze soms wat knel te zitten met hun tijd en anderzijds geven
ze anderen ook de mogelijkheid om deze taak over te nemen na een lange periode van het verkeersouder
zijn. Wie interesse heeft, wordt goed begeleid en ingewerkt door Anja en Gerien. U kunt zich opgeven bij
hen of bij Aldert Dijk (aldert@cnsstaphorst.nl)

VERLOREN USB STICK
Heeft iemand de USB stick van Anouk gevonden, zie foto?
Ze is de USB stick waarschijnlijk in school of op het schoolplein
verloren. Heb je de stick gevonden, lever het dan in bij Aldert Dijk.

VACATURE BESTUURSLEDEN
Onlangs heeft er al een vacature in het CNS nieuws gestaan. Helaas hebben we de ontstane vacatures nog
niet volledig kunnen invullen. Daarom hierbij nogmaals de vacature tot bestuurslid om zo de continuïteit
binnen het bestuur te waarborgen.

Christelijk Nationale School
voor primair onderwijs

VACATURE BESTUURSLEDEN
Vind jij de toekomst van je kind ook zo belangrijk? En vind je het daarom leuk om je in te zetten op de school van je kind?
Ben je bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor bestuurlijke zaken? Dan willen we graag met jou in contact
komen!
We zoeken een bestuurder die mede verantwoordelijk is voor de samenhang met de Peuterspeelzaal.
De
-

werkzaamheden van een (toezichthoudend) bestuurder zijn o.a.:
Een keer per maand vergaderen;
Vaststellen van de criteria waarop het intern toezicht zich specifiek richt;
De directie met raad en daad terzijde staan, fungeren als klankbord en vervullen werkgeverschap;
Bewaken van een zorgvuldige en effectieve bedrijfsvoering in relatie tot onderwijs opbrengsten en –vernieuwing;
Als eenheid naar buiten treden en verantwoording afleggen van gekozen beleid;
Dialoog met medezeggenschapsraad en overige betrokkenen.

Wij
-

vragen van je:
Dat je lid bent van de schoolvereniging;
Dat je de grondslag van de school onderschrijft;
Dat je een betrokken lid bent van een kerk;
Dat je binding hebt met de doelstelling en strategie van de vereniging;
Dat je interesse hebt in en je betrokken voelt bij de school.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, neem dan contact op met Nelie Huls door een mail te sturen naar
onderwijs@cnsstaphorst.nl. Er is een profielschets van de functie beschikbaar.
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WORKSHOP MICRO:BIT
Week van de Mediawijsheid 16 t/m 23 november:
Heb jij het onder de duim?
Workshops Programmeren met de Micro:bit
Wil je leren hoe je een robot of apparaat kan
programmeren? Of heb je iets met techniek? Dan is dit
echt iets voor jou! Je leert spelenderwijs de beginselen
van het programmeren.
Je leert de basis van het programmeren met de
minicomputer ‘Micro:Bit’. Deze bestaat uit 25 led-lampjes
en verschillende sensoren.
We bieden deze workshop aan in de bibliotheek voor
kinderen uit groep 6 t/m 8. Er is plaats voor maximaal 6
kinderen per workshop. Een workshop gaat door bij
voldoende aanmeldingen.
Datum: vrijdag 16 november nog een keer de basis in
Bibliotheek Staphorst.
Vrijdag 23 november een vervolgworkshop in Bibliotheek
Staphorst.
Tijd: 14.00-15.00 uur en 15.15-16.15 uur.
Kosten: € 3,00.
Aanmelden via info@bibliotheekstaphorst.nl, telefonisch
0522 462044 of via de website:
www.bibliotheekstaphorst.nl
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UITNODIGING MEIDENWERK

