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BIJBELVERHALEN VOOR VOLGENDE WEEK
Groep 1 t/m 4
Startpunt weekthema:
Handelingen 9:32-43
Handelingen 10:1-48
Handelingen 12:1-19

Het is voor iedereen!
Dorkas
Cornelius
Petrus bevrijd

Groep 5 t/m 8
Startpunt weekthema:
Handelingen 8:26-40
Handelingen 9:32-43
Handelingen 10:1-48

Het is voor iedereen!
Kamerling
Dorkas
Cornelius

Lied van de maand juni: Ben je groot of ben je klein (Evangelische liedbundel 421)

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

Er is maandag totaal € 65,10 opgehaald.

KALENDER 2021-2022

Kamp groep 8
Schoolreisje groep: instroomgroep,
1A, 1B, 2B, 2C
Schoolreisje groep: 2A/3A, 3B
Schoolreisje groep: 4A, 4B
Schoolreisje groep: 5A, 5B
Schoolreisje groep: 6A, 7A, 6/7B
VOMOL groepen 7 en 8
Reünie 50 jaar CNS
Rapport mee naar huis
Oudergesprekken
Wenmiddag nieuwe kinderen
Schoonmaakavond (alle ouders)
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie

: maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni 2022
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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dinsdag 21 juni 2022
dinsdag 21 juni 2022
dinsdag 21 juni 2022
maandag 27 juni 2022
maandag 27 juni 2022
woensdag 29 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 5 juli, om 13.00 uur
maandag 11 juli, vanaf 18.30 uur
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),

Zaterdag 18 juni: Reünie

Aanstaande zaterdag vindt de Reünie ter ere van het
50-jarig bestaan van de CNS plaats.
Deze activiteit vormt de afsluiting van alle festiviteiten rond
ons jubileum. Zaterdag wordt ook het boek “50 jaar CNS
Staphorst” gepresenteerd. U ziet op de foto hiernaast al een
voorproefje, het boek is prachtig geworden.
Mocht u interesse hebben in het boek dan kunt u het boek
hier bestellen:
Bestellen jubileumboek (cnsstaphorst.nl)
Het boek kost 10,- euro.
De reünie zaterdag duurt van 14.00-18.00.
Er komen zo’n 200 personen. We hopen er een fijne en
memorabele middag van te maken.

Formatie en groepsindeling

Volgende week donderdag hopen we de formatie en
groepsindeling 2022-2023 aan u bekend te kunnen maken.
Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en
dinsdagavond wordt dit met de MR besproken.

Voorlichting Stichting Congo

Vanaf januari 2021 hebben de kinderen elke maandag geld mee
naar school kunnen nemen voor de Stichting Congo.
Vandaag hebben de kinderen voorlichting over het werk van deze
stichting gekregen.
Guy Okamba, de oprichter van de stichting, heeft op boeiende
wijze over zijn werk verteld.
Binnenkort hoort u met welk bedrag we de stichting blij gaan
maken.
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Even voorstellen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Lotte Wobben, drieëntwintig jaar oud en woonachtig in
IJhorst.
Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerfase als leraar
basisonderwijs aan Hogeschool KPZ te Zwolle.
Vanaf heden zal ik tot aan de zomervakantie voor de instroomgroep
staan op de donderdag- en vrijdagochtend.
Op donderdag drie juni en vrijdag vier juni heb ik al kennis mogen
maken met de kinderen en ouder(s)/verzorger(s).
Ik heb er ontzettend veel zin in, en ik hoop de kinderen ook!
Met vriendelijke groet,
Lotte Wobben

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 25, maandag 20-06-22 tm vrijdag 24-06-22
W25
Ochtend
Maandag
Klaas Boessenkool
Anneke Mussche
Dinsdag
Geesje Brakke
Evelien Buiter
Woensdag
Karin Koster
Alinda Huls
Donderdag
Jennita de Boer
Gina Huls
Vrijdag
Anneke Smit
Janet Stegeman

Middag
Anneke Bisschop
Judith Krale
Jenneke Brakke
Henriët de Weerd
Karin Koster
Jannie Hooikammer
Alie van Veen
Gina Huls
Anneke Smit
Elsbeth Marx

Week 26, maandag 27-06-22 tm vrijdag 01-07-22
W26
Ochtend
Maandag
Erwin Huls
Claudi Dunnink
Dinsdag
Marjan Zuidberg
Bianca Woltinge
Woensdag
Janneke Brakke
Marisca Kisteman
Donderdag
Grietje Brakke
Renske Hokse
Vrijdag
Marjolijn Bakker
Bennie Boldewijn

Middag
Jeanine Bisschop
Gianne Hein
Marjan Zuidberg
Joanne Engel
Janneke Brakke
Marisca Kisteman
Grietje Brakke
Anouk Krale
Marjolijn Bakker
Bennie Boldewijn

Wijziging schoonmaakavond

De schoonmaakavond is verplaatst naar maandag 11 juli.
Normaal gesproken vragen wij een deel van de ouders om te komen helpen, maar omdat er dit jaar
nog geen schoonmaakavond heeft plaatsgevonden, willen we alle ouders oproepen.
Hieronder vindt u de aangepast versie van de oproep.
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DE SCHOONMAAKAVOND: MAANDAG 11 JULI 2022
Het is even geleden, maar nu er weer ouders in de school mogen komen,
willen we ook graag de schoonmaakavond aan het eind van het schooljaar door
laten gaan. Hieronder vindt u alle informatie.
We hopen op veel hulp!

Hoe ziet de
schoonmaakavond eruit?

We beginnen de avond om 18.30 uur,
maar wanneer dat te vroeg is, bent u
ook later van harte welkom. Wanneer
u alleen maar een gedeelte van de
avond aanwezig kunt zijn i.v.m.
andere verplichtingen is dat prima.
Alle hulp is welkom en wordt door
ons gewaardeerd! We hopen om
21.00 uur klaar te zijn.

Welke ouders zijn ingepland
Alle ouders!

Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Team CNS

Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd!
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