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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Als een koning naar Jeruzalem
De fles met dure olie van Maria
groep 4 t/m 8:
Les 1 Levi volgt Jezus
Les 2 Wie heeft mij aangeraakt?
Les 3 Wees niet bang, geloof alleen

Lukas 19:28-44

Lukas 5: 27 - 39
Lukas 8: 40 - 48
Lukas 8: 49 – 56

*lied van de week (groep 5-8): Lied 835 Jezus, ga ons voor
Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag en woensdag (biddag) is er totaal € 126,15 opgehaald.

TOETS NATUNIEK GROEP 6A
Volgende week donderdag, 21 maart, hebben de kinderen van groep 6A een toets van
Natuniek over hoofdstuk 3. Ze krijgen daarvoor mee: een samenvatting en hun werkboek.
Veel succes met oefenen!

ONDERTEKENEN VAN DE PETITIE
Vele ouders, alle collega’s en bestuurders en de leden van de medezeggenschapsraad hebben de petitie
over de tekorten in het onderwijs ondertekend. Wij merken dat ook de ouders met ons de zorg delen over
de toekomst van het onderwijs in de volle breedte. Zijn er voldoende leerkrachten beschikbaar? Zit dit ook
in het salaris van de werknemers voor de groep? Zit het in de werkdruk? Zijn er imagoproblemen?
Zorg is er en dat hebben we massaal laten zien als betrokkenen bij de CNS.
Vanmiddag, net voor de buslichting, worden de handtekeningen gebundeld en op de post gedaan zodat
minister Slob morgen een duidelijk signaal heeft (onder anderen) vanuit Staphorst.
Wij hebben gekozen voor deze aanpak waardoor morgen de school open is.
Andere scholen kiezen voor sluiting omdat de leerkrachten gebruik maken van hun stakingsrecht.
Weer andere kiezen voor andere acties. Maar de zorg voor ons onderwijs wordt landelijk breed gedeeld.
Dank voor uw bijdrage.
Aldert Dijk
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GEBOORTE
Afgelopen maandag, 11 maart, is juf Marloes bevallen van een
dochter. Ze heeft de naam Emily meegekregen.
Het gaat met Marloes en met Emily goed.
Adres: Loozermars-Zuid 21, 7783 EK Gramsbergen
VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

SPEELTOESTEL
Vandaag is begonnen met het herplaatsen van het nieuwe speeltoestel op het plein. Deze was veel te hoog
gemonteerd. Niet alleen zijn de hoogtes dan anders maar de zandlaag wordt dan ook relatief ‘dunner’. Met
name bij de glijbaan was dat merkbaar. Kinderen kwamen op hun bibs of op hun knieën op schroeven
terecht, wat erg pijnlijk is en wat natuurlijk ook niet moet. Het bedrijf herstelt dit vandaag. Zij nemen
hiervoor ook de verantwoordelijkheid. Het is even een dag lastig maar voor de medewerkers misschien wel
het meest met dit weer.

KONINGSSPELEN
Onze Koning heeft ingesteld dat er rond Koningsdag een gezonde
activiteit wenselijk is voor met name de jongeren.
Jumbo winkelketens hebben dat opgepakt door een ontbijt aan te
bieden aan de deelnemers en veel scholen zetten in op activiteiten
met (veel) beweging.
De datum is vastgesteld op 12 april.
Een week later is het Goede Vrijdag en een week daarna staat de
Meivakantie voor de deur.
We doen als school ook mee.
We beginnen niet met het ontbijt. In het verleden hebben we dat wel gedaan maar het was bijna gênant
om te zien wat er overbleef en wat kinderen niet lusten.
Dus: gewoon thuis ontbijt en op de gewone tijd naar school.
Er is voor groep 1 en 2 activiteit op school.
Voor alle andere groepen is dat ook zo maar deze groepen gaan die dag ook nog een uur (groep 3 en 4) of
anderhalf uur (de bovenbouw) naar het zwembad. Het thema is WATER.
Op 12 april draaien we een continurooster voor de bovenbouw. Deze kinderen eten op school. Deze
kinderen zijn om 2 uur vrij.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan op de gewone tijd naar huis om 12 uur.

JONGE MANTELZORGERS
Er zijn, bij ons niet altijd bekend, jonge mantelzorgers ‘werkzaam’ in de gemeente Staphorst.
Het Steunpunt Mantelzorg Staphorst heeft voor kinderen, dus jonge mantelzorgers, van 6 tot 12 jaar een
leuke middag georganiseerd. Die middag is op 27 maart aanstaande maar opgave moet worden gedaan
voor 20 maart omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.
Aanmelden kan bij Rina vd Hoek op 06 30732933 maar het mag ook via school (via de groepsleerkracht,
Betty of Aldert).
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij jullie een kijkje achter de schermen van de tussenschoolse opvang geven.
Om 12.00 uur verzamelen we de kinderen die gebruik moeten maken van de TSO. We laten ze plassen en
handen wassen of gebruiken handgel. Als alle kinderen binnen zijn starten we de lunch door eerst
gezamenlijk te bidden. Daarna doen we direct de presentie zodat we weten dat alle kinderen die
aangemeld zijn ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Als dit gebeurd is, gaan we gezellig samen eten en
drinken. Dit is voor veel kinderen een fijn moment om even gezellig te kletsen met vriendjes en
vriendinnetjes of de overblijfkrachten. Rond 12.30 uur sluiten we het eten af door te danken. Kinderen die
nog niet klaar zijn, kunnen rustig verder eten onder begeleiding van een overblijfkracht. De andere
kinderen mogen dan lekker spelen. Meestal mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen en of ze
binnen of buiten gaan spelen. We proberen zo om het ieder kind naar de zin te maken en voor dat je het
weet is het pauze uurtje al weer voorbij en tijd om naar de klas te gaan. Wij genieten van uw kinderen en
hopen dat zij veel plezier beleven aan de TSO.
Groetjes, Het overblijfteam
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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU…
De ouderraad is op zoek naar enkele enthousiaste leden die het leuk vinden om direct betrokken te zijn bij
de school van hun kind(eren) en te helpen bij de verschillende activiteiten die hier georganiseerd worden.
Wat is en wat doet de ouderraad?
De ouderraad is een groep van minimaal 7 ouders die zich inzetten voor de school. Wij bestaan uit een
voorzitter, penningmeester, secretaris, algemene leden en twee leden van het team. Ieder lid neemt deel
voor een periode van minimaal 3 jaar, daarna treed je af of je stelt je herkiesbaar voor een volgende
periode van 3 jaar.
Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar waarbij we met name bespreken welke activiteiten er in de
komende periode op de agenda staan en verdelen we onderling de taken. Kortom lekker praktisch bezig
zijn…
Er wordt onder andere geholpen bij de organisatie en uitvoering van verschillende feestelijke activiteiten
op school zoals het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Zo nodig gaan er leden van de ouderraad mee met
een schoolreisje of excursie als extra ondersteuning. Dit alles doen we in overleg en samenwerking met
het team. De jaarlijkse worstenactie valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad.
Gezien de huidige samenstelling van de ouderraad willen we ook vaders van harte uitnodigen om te
reageren op deze oproep.
Lijkt het je leuk om ons te helpen, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen naar
ouderraad@cnsstaphorst.nl. Wil je graag nog wat meer informatie of heb je nog vragen, neem
dan gerust contact op met een van onderstaande ouderraadsleden.
Met vriendelijke groet,

Gerjanne Boerhof
Petra Vegter
Annelies Veijer
Karin Kruidhof

Mariska Bloemberg
Henriëtte Domine
Inge Schuurman

Danine Kruidhof (secretaresse)
Melanie Juurlink (voorzitter)
Claes Bosman (penningmeester)

