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DE BIJBELVERHALEN VAN NA DE VOORJAARSVAKANTIE
groep 1, 2 en 3:
Jezus geneest een verlamde
Lazarus

Marcus 2

groep 4 t/m 8:

De buitenlandse vrouw
De genezing van een doofstomme
Zeven broden

Marcus 7:24-30
Marcus 7:31-37
Marcus 8:1-10

*lied van de week (groep 5-8): Lied 383: Zeven was voldoende
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 75,42 opgehaald.

INGANGSDATUM ANDERE SCHOOLTIJDEN
Vorige week is bekend gemaakt hoe wij de schooltijden aanpassen aan een vorm van een semicontinurooster. Er is echter geen ingangsdatum genoemd maar de meeste ouders en kinderen hebben het
wel begrepen. De andere schooltijden gaan in op de eerste schooldag na de zomervakantie, maandag
17 augustus 2020.

ROOSTER BRIGADIEREN
Vandaag vindt u als extra bijlage in de mail het nieuwe rooster voor het brigadieren.
Deze gaat in direct na de voorjaarsvakantie. Wilt u de data in uw agenda noteren,
zodat u het niet vergeet? Alvast hartelijk dank.

MR VERGADERING 25 FEBRUARI
De MR vergadert op dinsdag 25 februari a.s.
Deze vergadering is openbaar, de agenda is op te vragen bij juf
Jessica. Mocht u bij de vergadering aanwezig willen zijn, kunt u dit
kenbaar maken door een mail te sturen naar: jessica@cnsstaphorst.nl
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SPEELGOEDOCHTEND GROEP 1 EN 2
Vrijdag 14 februari is er weer een speelgoedochtend. De kinderen van groep 1 en 2 mogen deze ochtend
speelgoed van thuis meenemen. Graag speelgoed voor binnen, een spel mag natuurlijk ook! Wilt u er
rekening mee houden dat er door meerdere kinderen gespeeld gaat worden met het speelgoed, en dat de
mogelijkheid bestaat dat het stuk kan gaan?

VACATURES
Vanmiddag hebben we enkele gesprekken met sollicitanten die hebben gereageerd
op onze vacature voor groep 3 als invalkracht voor Elisa Heuvel. Als wij eruit zijn,
berichten we de ouders van groep 3a via de Parro.
De vacature voor het nieuwe schooljaar voor groep 8, als Hans Grobbe gestopt is
met zijn actieve onderwijsloopbaan, heeft gelukkig ook reacties opgeleverd, vandaag
is de sluitingsdatum.

INVAL PROBLEEM
Morgen, vrijdag 14 februari, hebben de kinderen van groep 7 geen school. Ook wij hebben te maken met
het moeilijk kunnen vinden van invallers bij afwezigheid van de vaste leerkrachten. Als de beide vaste
collega’s niet beschikbaar zijn om voor de groep te staan en er geen geschikte invalkracht is, is er helaas
maar 1 oplossing: De kinderen naar huis! Dat gebeurt dus morgen.
De ouders en de kinderen waren al eerder op de hoogte gebracht.
Met enig ‘kunst-en-vliegwerk’ is het gistermorgen gelukt om twee kleutergroepen te bemensen. We zijn
blij met de bereidheid van collega’s om op hun vrije dag te komen en/of een andere keus te maken in ook
belangrijke werk, ten gunste van de groep.

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
In het voorjaar van 2017, bijna drie jaar geleden, hebben we het
laatste oudertevredenheidsonderzoek gehouden. We doen dit elke
vier jaar. Uit dat onderzoek kwamen drie belangrijke speerpunten
tevoorschijn en daar hebben we als totale schoolgemeenschap
(ouders, kinderen, leerkrachten, bestuur, MR en ouderraad) aan
gewerkt. De drie speerpunten waren: pesten en pestgedrag, de
verkeerssituatie rondom de school en andere schooltijden
(continurooster). Alle drie de thema’s hebben aandacht gehad en
er is actie op gezet. Soms zijn er aanpassingen gedaan.
Kort samengevat over de genoemde thema’s:
 over pesten en pestgedrag kunnen we aangeven dat we het nadrukkelijk binnen het team en in de
groepen aandacht hebben gegeven waarin we ook de ouders hebben betrokken. We hebben overleg en
contacten gehad met de Fleur Bloemen Stichting. We willen hiermee niet zeggen dat het probleem
pesten niet meer zou bestaan op de CNS, maar het stond en staat wel in het brandpunt van onze
aandacht
 over de verkeerssituatie: er zijn door ons (met name door de verkeersouders van ‘vroeger’ en nu en
door mij als directeur) vele gesprekken gevoerd met de wethouder verkeerszaken, er zijn
bijeenkomsten geweest, er zijn plannen gemaakt, cameraregistraties enzovoort, wat uiteindelijk geleid
heeft in een Raadsbesluit wat inhield dat de Raad niet meeging in onze kijk op het kruispunt maar de
deskundigen adviezen zijn overgenomen
 andere schooltijden: Hier is in het laatste jaar veel over gesproken, er is voorlichting geweest, een
enquête gehouden en een werkgroep ingesteld. Het uiteindelijke besluit is vorige week op het CNSNieuws naar buiten gebracht
Hiermee zijn de drie speerpunten van het laatste oudertevredenheidsonderzoek aan de orde geweest.
Eigenlijk wilde ik het woord “afgerond” gebruiken maar er is natuurlijk altijd beweging en hebben we niet
altijd gekregen wat wij graag wilden. Volgend voorjaar, 2021, is er weer een nieuw groot
oudertevredenheidsonderzoek.
Aldert Dijk
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KONINGSSPELEN
Op vrijdag 17 april staan de Koningsspelen op de landelijke agenda. Elk jaar
hebben wij meegedaan waarbij we de laatste jaren geen gebruik meer maakten
van het ontbijtpakket van de Jumbo.
Dit jaar doen wij niet mee. We gaan in die periode andere accenten leggen welke
in het teken staan van “75 jaar bevrijding”. De gemeente Staphorst besteedt veel
aandacht aan dit thema. Wij gaan het op de CNS ook aandacht geven. Als het zo
ver is, hoort u meer over onze invulling.

