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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Maria op bezoek bij Elisabeth
Geboorte Johannes

Luk. 1:39-56
Luk. 1:57-80/3:1-18

groep 4 t/m 8:
Les 1 Op het veld bij Boaz
Ruth 2
Les 2 Ruth bij Boaz
Ruth 3
Les 3 Boaz de losser / de geboorte van Obed Ruth 4
*lied van de week (groep 5-8): Lied 787 Wijs mij niet af, ik kan je niet

Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er totaal € 52,25 opgehaald.

SINTERKLAAS BEZOEKT DE CNS
Er zijn kinderen die hem al ontdekt hebben, maar voor diegene die het nog niet gezien hebben, de
brievenbus voor Sinterklaas staat weer in de hal. Iedereen die dat wil mag hier iets voor Sint en/of de
Pieten in doen. Nog 6 nachtjes slapen en dan is het zo ver, Sinterklaas en zijn Pieten komen een bezoek
aan onze school brengen. De kinderen mogen verkleed als Sint of Piet op school komen.
Zoals al eerder vermeld hoeven de kinderen deze dag geen fruittas mee te nemen.
Alle kinderen, dus ook groep 1 en 2, blijven op het plein totdat Sinterklaas
gearriveerd is. Na aankomst van Sinterklaas gaan we allemaal naar binnen.
Wilt u de kinderen niet voor 10 over half 9 naar school brengen a.u.b.
U kunt de kinderen van groep 1 en 2 na aankomst van Sinterklaas, zoals u
gewend bent, naar het lokaal brengen. Om 12 uur zwaaien wij met z’n allen
Sinterklaas en zijn Pieten weer uit. Wij hopen op een gezellig feest.
Vriendelijke groet, de ouderraad

SURPRISES, CADEAUTJES, GEDICHTEN!
Bijna 5 december…
Op dinsdag 4 december ontvangen wij graag de surprise met cadeautje en gedicht op school, zodat we
er voor 5 december helemaal klaar voor zijn! Succes nog even met het knutselen en rijmen!!
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CNS VOORLEESKAMPIOEN
Vrijdagmiddag was er in de groepen 7 en 8 een voorleeswedstijd. Namens de groepen 8 deden Sharon
Hofstede en Yara Bloemert mee. Namens groep 7 deed Marc Bloemert mee. Het was een spannende
wedstrijd want ze waren alle drie heel goed. Het was fijn om naar hen te luisteren. De jury heeft besloten
dat Marc de CNS gaat vertegenwoordigen. Volgens Hans Grobbe is het jaren geleden dat een jongen de
CNS vertegenwoordigde. In januari is de volgende voorleeswedstrijd. Dan zal Marc het op moeten nemen
tegen andere Staphorster scholen.

EVEN VOORSTELLEN…
Hallo,
Mijn naam is Stefan Leeftink, ik ben 16 jaar oud en ik loop de komende weken
op maandag stage in groep 6a. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistent op Menso Alting in Zwolle. Ik zit op voetbal bij SC Rouveen
en speel in het combi team van Rouveen/Staphorst. Ik hoop een fijne tijd te
hebben op de CNS!

Hallo,
Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Michelle Tiemes en ik ben 16 jaar oud.
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent op het Menso Alting
in Zwolle. Ik loop de komende weken op maandag stage in groep 1a. Ik zit op
voetbal bij SC Rouveen en speel in MO17-1. Ik hoop dat ik een leuke tijd heb op
de CNS.
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Hallo,
Ik ben Rosanne van de Waerdt en ik hoop op 30 januari 17 jaar te worden.
Ik kom bij de CNS stage lopen op donderdag en vrijdag. Ik zit nu op het
Hoornbeeck college in Kampen en doe een 1-jarige opleiding. In mij vrije tijd
vind ik het leuk om te paardrijden en om gezellig met mijn vriendinnen wat
te gaan doen. Ik denk dat ik hier een hele leuke tijd ga hebben!

VERVANGING
We lezen en horen regelmatig in de media dat er een tekort aan leerkrachten is. Er mogen geen
onbevoegden voor de groep. Kinderen moeten naar huis gestuurd worden omdat er geen vervanger
beschikbaar is. Dit gebeurt ook bij ons. Bij ziekte van collega’s zijn regelmatig collega’s die vrij- zijn,
beschikbaar om in te vallen. Dat is heel fijn dat ze dat willen en kunnen doen op hun vrije dagen. Soms
vraag ik een onderwijsassistent of zelfs weleens een bekwame stagiaire, uiteraard onder toezicht van een
leerkracht, om de klas te doen. Dat allemaal omdat we liever de kinderen niet naar huis willen sturen. Ik
deel dit nu even met u omdat juist vandaag in een kleutergroep een stagiaire en een van onze
onderwijsassistenten de groep doet in verband met afwezigheid door ziekte. Een deel van de dag heeft ook
een van de collega leerkrachten op school de verantwoordelijkheid genomen. Ook vorige week hebben we
al te maken gehad met een bijzondere manier van invulling van vervanging. Wij hopen van harte dat deze
situatie gaat keren en dat u begrip hebt voor het feit dat we tot nu toe liever onbevoegd vervangen dan
het naar huis sturen van een groep. Als het niet anders kan, blijft dat wel een optie.

OPEN PLEINEN
Op ons mooi vernieuwde open schoolplein is het aantrekkelijk om te spelen en om te chillen. Nieuwe
speeltoestellen zijn leuk en uitdagend in allerlei variaties. Hetzelfde geldt voor het plein van de
Berkenhorst. Helaas trekt het ook jongeren aan die de ruimte anders invullen en gebruiken. Een vernielde
boom is een resultaat van niet passend gedrag. De veroorzaker is bekend dankzij oplettende
buurtbewoners. Andere zaken gebeuren als het achterlaten van troep, glas, blikjes en dergelijke. Ook
lawaai door geschreeuw en muziek is erg storend. Daarnaast kan een groep rumoerige jongelui als
dreigend ervaren worden voor kinderen die graag op het plein spelen. Wij, directeuren van de Berkenhorst
en de CNS, zijn in gesprek met de politie en het buurt- en jongerenwerk. Vandaag is er een gesprek
tussen enkele jongeren en bovengenoemde mensen. Op 13 december aanstaande gaan we graag met de
ouders en buurtbewoners in gesprek. Kernvraag is: Hoe maken en houden we de open pleinen op een
goede manier beschikbaar voor de school en de buurt? Een uitnodiging volgt.

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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KERSTWANDELING
Het duurt nog even, maar hierbij toch alvast wat informatie over de kerstwandeling die we dit jaar
organiseren.
Datum: 19 december 2018
U wordt ingedeeld in groepen die op verschillende tijden vertrekken. U gaat uit van uw jongste
schoolgaande kind.
Groep
Groep
Groep
Groep

1: 17.45 uur – 18.15 uur
2: 18.15 uur – 18.45 uur
3 en 4: 18.45 uur – 19.30 uur
5, 6, 7 en 8: 19.30 uur – 20.00 uur

U bent welkom op de gegeven tijd op een tijdstip die u het
beste uitkomt. Wij laten aan u zelf de keuze of u broertjes of
zusjes van de kinderen meeneemt.
We zoeken ouders die iets lekkers willen bakken voor bij de
koffie (het liefst gesneden). Opgave graag bij juf Marloes:
marloes@cnsstaphorst.nl
We zijn ook nog op zoek naar witte lakens (mogen ook hoeslakens zijn).
Verdere informatie volgt.
Vriendelijke groet,
de kerstwerkgroep

