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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
De roeping van de discipelen
Het wonder van de wijn

Johannes 2:1-12

groep 4 t/m 8:
Les 1 De ark genomen / dood van Eli
Les 2 De ark bij de Filistijnen
Les 3 De ark terug / Israël wil een koning

1 Samuel 4
1 Samuel 5
1 Samuel 6, 7 en 8

*lied van de week (groep 5-8): 139b Heer, u doorgrondt en kent mij
Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er totaal € 61,60 opgehaald.

HUISWERK GROEP 6A
Woensdag 16 januari heeft groep 6a een aardrijkskunde toets van hoofdstuk 3 en
topografie Noord-Nederland. Hiervoor moeten de kinderen leren de samenvatting,
het werkboek en de topografie.

TOETSROOSTER GROEP 6B
Donderdag 17 januari heeft groep 6b een aardrijkskunde toets van hoofdstuk 3 en
topografie Noord-Nederland. Hiervoor moeten de kinderen leren de samenvatting,
het werkboek en de topografie.

HERINNERING: VOORLICHTINGSAVOND VO GROEP 8
Denkt u aan de voorlichtingsavond van de VO-scholen Meppel, aanstaande maandag 14 januari,
hier op school.

VOORLEESKAMPIOENSCHAP
Aanstaande woensdagmiddag hebben we bij ons op school de bekendmaking van de
beste voorlezer van Staphorst. Er doen 5 kinderen mee van de Iekmulder, de
Berkenhorst, de Triangel, de Levensboom en van de CNS. Onze kampioen is Marc
Bloemert. Marc neemt zijn eigen supporters mee, naast zijn familie zijn dat kinderen
uit de groep. Een zeer deskundige jury zal bepalen wie de ware kampioen wordt.
We lezen dat volgende week op het CNS Nieuws.
Marc, veel succes!!
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VEILIGE SCHOOLWEG
Aanstaande maandag is er een overleg op het gemeentehuis met onze verkeersouders en met mij over de
verkeerssituatie rondom ons schoolgebouw. Het is en was ook een aandachtspunt voor veel ouders.
Daarom vermeld ik het hier op het CNS Nieuws. Wat er uitkomt zal ik een volgende keer berichten.
Aan bepaalde vormen van verkeersveiligheid kunnen we zelf als school en ouders iets doen. We hebben
onze verkeersbrigadiers die de kinderen en veel fietsers veilig helpen oversteken bij het begin en de
eindtijd van de school. Het gaat bijna altijd prima met de bemensing. Af en toe vergeet iemand het of
vergeet iemand bij verhindering zelf een vervanger te vragen. Ook het dragen van het opvallende hesje op
de fiets zien we niet bij elk kind terug. Zichtbaarheid verhoogt ook de veiligheid. Dankzij sponsoring
hebben we zeker voor alle kinderen een hesje. Hoe sommige kinderen in de auto zitten of zelfs staan, is
een verantwoordelijkheid van de bestuurder. Helaas zien we dat ook terug. Bovengenoemde
aandachtspunten liggen binnen ons eigen bereik. Maandag spreken we over het kruispunt, de snelheid van
de auto’s en het vrachtverkeer.
Aldert Dijk

HERINNERING: VERKEERSOUDERS GEZOCHT
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)

WERKGROEP CONTINUROOSTER
In het CNS-nieuws van 18 oktober heeft een stukje gestaan over het
continurooster. In de ouderenquête is de vraag gesteld of een
continurooster iets voor de CNS is. Deze vraag van ouders en de
veranderingen in onderwijsland zijn aanleiding om in ieder geval te
onderzoeken of een continurooster bij de CNS past.
Er is daarom een werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit leden van het bestuur, MR
(medezeggenschapsraad) en het docententeam. De werkgroep gaat onder andere onderzoeken welke
vormen van een continurooster er zijn, welke schooltijden goed zijn voor onze kinderen, welke voor-en
nadelen er zijn en wat er bijvoorbeeld geregeld moet worden voor de tussenschoolse opvang. Ook gaat de
werkgroep in gesprek met scholen in de regio die onlangs een vorm van een continurooster hebben
ingevoerd. De werkgroep wil alle ins en outs van een continurooster goed op een rij hebben, en neemt
daarom ook ruim de tijd voor deze onderzoeksfase.
Ons doel is om voor de zomervakantie van 2019 de resultaten van de onderzoeksfase te presenteren aan
het team en vervolgens aan alle ouders. Een en ander is afhankelijk van hoe het onderzoekstraject loopt.
Na het presenteren van de resultaten en het geven van informatie, zal er een peiling gedaan worden bij
het team en bij ouders. Op basis van de uitslag van deze enquête wordt pas een vervolgplan gemaakt.
Er gaat ieder geval in het schooljaar 2018-2019 en schooljaar 2019-2020 niets veranderen qua
schooltijden.
Oproep
We willen de werkgroep graag uitbreiden met een ouder, zodat er van alle geledingen een goede
vertegenwoordiging is. Welke ouder met 1 of meerdere kinderen in groep 5 t/m 8 wil deel uit
maken van de werkgroep en een actieve bijdrage leveren?
Wij ontvangen uw aanmelding graag z.s.m. en u kunt zich aanmelden bij 1 van de leden van de
werkgroep. Alvast bedankt! Werkgroep continurooster:
Jennita Troost (bestuur), Berdine Harke (MR namens oudergeleding), Jessica Nijmeijer (leerkracht en lid
van MR), Bertha Wijnstra (leerkracht).
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VOORLEESONTBIJT
Op woensdag 23 januari houden we weer het voorleesontbijt op school.
Alle kinderen mogen die dag hun ontbijtje en wat te drinken mee naar school nemen.
In de klas wordt dat dan opgegeten en gedronken, onder het genot van een voorleesverhaal.
Kinderen mogen die ochtend in hun pyjama of onesie naar school komen (wel graag met kleding eronder).
Naast de ontbijtspullen moet die ochtend ook eten en drinken voor de pauze mee naar school genomen
worden. Het doel van deze ochtend is het (voor)lezen weer even extra onder de aandacht brengen.
We hopen op een gezellig en leerzaam ontbijt!

PEC ZWOLLE VROUWEN - ADO DEN HAAG VROUWEN
Op vrijdagavond 8 februari voetballen de dames van PEC Zwolle tegen de dames van
ADO Den Haag. Het is mogelijk om deze wedstrijd gratis te bezoeken, op vertoon van
een knuffel. Aan het eind van de wedstrijd worden alle knuffels ingezameld voor het
goede doel. Wil uw zoon/dochter of wilt u met een groepje kinderen deze wedstrijd
bezoeken? Dat mag u laten weten aan Sabine via sabine@cnsstaphorst.nl. Wilt u dat
voor 30 januari doorgeven?

UITNODIGING JEUGDSPORTMONITOR 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De sluitingsdatum is voor de gemeente Staphorst verlengd, in verband met te weinig
aanmeldingen. Om een goed beeld te kunnen vormen zijn er meer aanmeldingen nodig.
U kunt de vragenlijst nog invullen tot en met 31 januari 2019.
Alvast hartelijk dank.
Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
In samenwerking met de basisscholen en het voortgezet onderwijs wordt in de gemeente Staphorst de
Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl
onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer
waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het
schoolgezondheidsbeleid. Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om
een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst
kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde
basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is
niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken.
Het onderzoek loopt tot en met 31 januari 2019.
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018CNS
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

CNS-NIEUWS pag.4
DE SCHOONMAAKAVOND: DONDERDAG 31 JANUARI
Hoe ziet de
schoonmaakavond eruit?

Welke avond wordt u
verwacht?

Op de avond dat u ingedeeld bent,
meldt u zich bij de leerkracht van uw
oudste kind. Wanneer hier voldoende
hulp is kunt u een andere ruimte gaan
schoonmaken. Op de deur van elke
ruimte zal een afstreeplijst hangen
met de dingen die schoongemaakt
moeten worden. 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.

Uw achternaam begint met A t/m K?
Dan wordt u verwacht op:
donderdag 31 januari.

Voor koffie, thee en koek wordt
gezorgd!

Uw achternaam begint met L t/m Z?
Dan wordt u verwacht op:
maandag 8 juli.
Het is mogelijk dat u niet kunt op de
avond waarop u verwacht wordt. Zou
u dan willen ruilen met iemand van de
andere datum? Laat dit even aan de
leerkracht weten, zodat wij weten op
wie we kunnen rekenen.
Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Team CNS

Wat neemt u mee?
Emmer en doekjes.
Evt. spons, zeem,
ramenwisser, stofzuiger etc.
Voor schoonmaakmiddelen
wordt gezorgd.
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