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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Gelijkenis: De verloren zoon
Gelijkenis: 5 wijze meisjes en 5 dwaze meisjes

Lucas 15:11-32

groep 4 t/m 8:

Jezus vertelt over zijn lijden
De verheerlijking op de berg
De jongen die in de war was

Marcus 8:27-9:1
Marcus 9:2-13
Marcus 9:14-29

*lied van de week (groep 5-8): Lied 871: Jezus zal heersen waar de zon
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 76,65 opgehaald.

AFSCHEID VAN MEREL
Vanmiddag hebben wij in een Dankdienst voor haar leven afscheid genomen van Merel Kisteman, de
mama van Ilse en Joep uit groep 6 en groep 4. Veel kinderen en ouders waren daar ook bij, ook om te
laten zien dat ze rondom hun klasgenootje staan bij dit grote verlies. We hebben gezongen, gebeden,
geluisterd en de kinderen hebben in de nevendienst iets gemaakt uit medeleven:
een hart vol liefde en goede woorden aan een boom vastgemaakt als teken van herinnering.
Op school hebben wij een gedenkplaats ingericht waar ieder die dat wilde een tekening kon neerleggen in
de mand of iets kon schrijven in het gedenkboek. Er is veel gebruik van gemaakt. Morgen, vrijdag, is die
mogelijkheid er ook nog. Dat geldt voor kinderen en ook voor ouders die de behoefte voelen om iets te
schrijven of te tekenen. Volgende week zullen we deze tekeningen en het gedenkboek bij Harro, Ilse, Joep
en Lola brengen. We wensen hen toe dat ze de kracht mogen ervaren om door te gaan.

VRIJE MIDDAG 12-03-2020
In verband met een studiemiddag op donderdag 12 maart a.s., zijn alle kinderen ’s middags vrij.

RAPPORTEN MEE NAAR SCHOOL
Wij ontvangen graag de rapporten weer (ondertekend) op school terug. Hartelijk dank!
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50 JAAR CNS
Dit jaar bestaat de CNS 50 jaar, dat moet natuurlijk gevierd worden!
Diverse werkgroepen zijn al bezig om hier vorm aan te geven.
We kunnen alvast een paar dingen verklappen:
 Vrijdag 18 september: feestdag voor de kinderen
 Zaterdag 19 september: reünie voor oud-leerkrachten en oud-leerlingen
 Daarnaast wordt een jubileumboek gemaakt.
Voor het kinderfeest is iets geweldigs bedacht, maar we hebben heel veel
ouders nodig om deze dag te laten slagen, minimaal 60! Binnenkort komt
er een mail met een bericht waar en hoe ouders zich kunnen aanmelden.

HET GROOTSTE BEVRIJDINGSKOOR VAN
NEDERLAND
Op 24 april wordt in Rouveen een indrukwekkend
bevrijdingsevenement gehouden:
men wil ’s avonds een optreden organiseren van het grootste
bevrijdingskoor van Nederland.
Het zou mooi zijn als veel basisschoolkinderen van groep 5 t/m
8 hier een onderdeel van zouden uitmaken. Ook de kinderen
van de CNS kunnen hier aan mee doen.
Wilt u met uw kind overleggen of uw kind zin heeft om mee te
zingen met dit bijzondere koor? Zo ja, dan zien we graag
uiterlijk vrijdag 6 maart uw aanmelding binnenkomen via
cns@cnsstaphorst.nl
Het evenement is buiten de reguliere schooltijden en valt
daarom onder de verantwoordelijkheid van de ouders, er wordt
verwacht dat ouders zelf met hun kind(eren) naar het
evenement gaan. Het exacte tijdstip en overige informatie
wordt nog bekend gemaakt.
Als school geven we het aantal kinderen dat meedoet aan de
organisatie door en wij studeren met de kinderen het lied in dat
gezongen gaat worden.
Van harte aanbevolen!
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DISCOZWEMMEN ZATERDAG 7 MAART
Vier keer per jaar wordt er een geweldige Swimming
Disco georganiseerd. De dj’s van Drive In Viperss gaan
er zeker elke keer een gezellig feestje voor de jeugd
van maken, met hun fantastische licht- en geluidshow.
Er is ruimte voor artistieke dancemoves en er ligt een
uitdagend luchtkussen in het bad. De disco is van
19.00 – 21.30 uur en de kassa gaat om 18.45 uur
open. De entree is €4,50 (je hoeft geen kortingsbon
meer in te leveren) Voor de brengende, wachtende
en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra
gezellig
in
het
restaurant
gemaakt.
Noteertip: De volgende disco’s in 2020 zijn op 10
oktober en 21 november.

