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

Er is maandag totaal € 60,- opgehaald.

KALENDER 2021-2022
Laatste schooldag
Zomervakantie

: donderdag 14 juli 2022
: vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

KALENDER 2022-2023 t/m de kerstvakantie
Start 1e schooldag
Oudergesprekken
Studiedag (alle kinderen vrij)
Inloopkwartier
Schouderuur 1
Dag van leerkracht
Herfstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Dankdag (extra collecte)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Oudergesprekken
Schouderuur 2
Sinterklaas op school
Inloopkwartier
Kerstwandeling (avond)
Kerstvakantie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

maandag 29 augustus 2022
week van 12 september 2022
woensdag 21 september 2022
week van 26 september 2022
vrijdag 30 september 2022
woensdag 5 oktober 2022
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
maandag 24 oktober 2022
woensdag 2 november 2022
donderdag 17 november 2022
week van 21 november 2022
donderdag 1 december 2022
vrijdag 2 december 2022
week van 12 december 2022
donderdag 22 december 2022
vrijdag 23 december 2022 om 12.00 uur
t/m vrijdag 6 januari 2023
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Beste ouder(s), verzorger(s),

Dank

Beste ouder(s), verzorger(s),
Dank voor het afgelopen schooljaar,
Dank voor het vertrouwen dat u in de school had,
Dank voor het mogen werken met uw kind(eren),
Dank voor alle inzet, meehelpen en meedenken,
De pleinwachten, de ouderraad, de versiercommissie, de luizenpluizers,
de helpers bij het Sinterklaasfeest, de ouders die mee zijn gegaan bij
een uitje, de verkeersouders, alle brigadiers enz.
Dank ook voor het samen zoeken naar oplossingen wanneer iets minder goed ging,
Dank ook voor feedback en (kritische) vragen, dat maakt ons beter en laat ons leren,
Sámen maken we de school.
Dank ook aan God, onze Vader, voor kracht en vertrouwen. Elke dag mochten we met Hem beginnen.
En dit jaar mogen we ook met Hem eindigen.
Het team van de CNS wenst u allemaal een fijne en gezegende vakantie!
D.V. tot maandag 29 augustus 08.25u

Gezond Meedoen Staphorst

De CNS doet samen met alle andere basisscholen in Staphorst/Rouveen mee aan
Gezond Meedoen Staphorst.
Gezond Meedoen Staphorst! - Inwoners - Gemeente Staphorst
In het kader daarvan willen we als school vanaf komend schooljaar meer een gezonde
levensstijl stimuleren. We vinden voldoende beweging belangrijk, maar ook gezonde
voeding.
Samen met u als ouders willen we daar vorm aan gaan geven voor de toekomst.
We gaan hierover als team in gesprek, maar ook met de Kinderraad en tijdens de Schouder uren. Dit sluit ook mooi aan bij wat u als ouders hebt aangegeven in de enquête
die laatst is uitgevoerd.
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Nieuwe Kinderraad: na de vakantie

Afgelopen jaar was er op de CNS voor het eerst een Kinderraad.
Deze Kinderraad is 5x bij elkaar gekomen.
Zaken die ze in het afgelopen jaar onder andere hebben
uitgevoerd:
- nieuw buitenspeelgoed in overleg met de pleinwachten
- realisatie brievenbus waar ideeën in kunnen
- de klassen rond om zich te presenteren
- buitenbel bij de parkeerplaatskant van de school
- aandacht voor de schoolafspraken
- schoonheid / netheid van het gebouw
- wens om te komen tot een aantrekkelijker en natuurlijker plein
Na de vakantie komt er een nieuwe Kinderraad.
Mooi om zo de stem van de leerling op school een plek te geven.

Verkeersouders

Zo vlak voor de vakantie nog een kort berichtje van de verkeersouders.
We hadden voor de vakantie graag de ouders die zich hadden
opgegeven, op willen leiden als brigadier. Helaas is ons dit door
overmacht niet gelukt. Wij hopen dit dan ook zo snel mogelijk na de
vakantie te doen, zodat ook de nieuwe mensen meegenomen kunnen
worden in de planning.
Het nieuwe rooster zal in de laatste week van de vakantie verspreid
worden.

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.
Wellicht kunt u mij al kennen van de instroomgroep.
Vol trots mag ik u mededelen dat ik aankomend schooljaar 2022/2023
werkzaam zal zijn op de CNS.
Na de zomervakantie zal ik werkzaam zijn in groep twee en groep drie.
Ik heb er ontzettend veel zin in, en ik hoop natuurlijk de kinderen ook!
Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Lotte Wobben
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Ellen Visscher-Dunnik en ik ben 34 jaar oud. Samen met mijn man
Johan en onze zonen Sem en Gijs woon ik in Staphorst.
In mijn vrije tijd lees ik graag, ik fiets regelmatig een rondje op de racefiets en ik
voetbal bij de plaatselijke VV.
De afgelopen 13 jaar heb ik als leerkracht en intern begeleider op een basisschool
in Genemuiden gewerkt.
Volgend schooljaar hoop ik te starten op de CNS; mijn werkdagen zullen maandag,
dinsdag en donderdag zijn. U zult mij vooral vinden op het leerplein voor de
midden- en bovenbouw. Daarnaast ben ik beschikbaar voor inval bij ziekte of
afwezigheid van de vaste leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Ellen Visscher

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Emma Huisman, ik ben 23 jaar en ik woon in Staphorst.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen met mijn vriendinnen te doen,
ook zit ik op volleybal.
Vanaf volgend schooljaar hoop ik als onderwijsassistent aan het werk te gaan
op de CNS. Ik heb hier ontzettend veel zin en het lijkt mij dan ook heel leuk
om de kinderen te begeleiden en de leerkrachten te ondersteunen.
Ik hoop dat we elkaar nog gaan tegenkomen op school.
Mocht u vragen aan mij hebben, spreek mij gerust aan.
Groetjes Emma Huisman

Beste ouders/verzorgers,
Nieuw hier op school!
Dan wordt er natuurlijk van je verwacht dat je je even voorstelt.
Bij deze…
Ik ben Irma Post en ik woon in Staphorst. Ik heb op verschillende scholen in
het onderwijs gewerkt.
Na de zomervakantie hoop ik hier op de CNS als onderwijsassistent te komen
werken.
Ik zal voornamelijk bezig zijn in de bovenbouw.
Een nieuwe uitdaging waar ik naar uit kijk. Ik hoop op een hele fijne tijd met de
kinderen en de collega’s!
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Geboren

Op 7 juli is Finn geboren, zoon van Erik en Nathalie Veerman, broertje van Tygo (groep 2C) en Rens
(groep 1B).
Adres: De Enk 6, 7951 WK Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

