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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Judas
Wie is de belangrijkste discipel

Marc. 14 Joh. 12
Matt 26

groep 4 t/m 8:
Bartimeüs
De intocht in Jeruzalem
Geef aan de keizer wat van de keizer is

Marcus 10:46-52
Marcus 11:1-10
Marcus 12:13-17

*lied van de week (groep 5-8): Lied 555: Dans en zing, hosanna voor de Koning
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 89,78 opgehaald.
Woensdag (biddag) is er totaal € 92,48 opgehaald.

CORONAVIRUS
De algemeen geldende en genoemde adviezen als handen wassen, hoesten in de elleboog, geen handen
schudden en dergelijke houden wij op school ook zo goed als kan in de gaten. Vertrouwt u als ouder een
verkoudheid niet bij u zelf of bij u kind(-eren), dan is contact met de huisarts een goede optie.
Thuishouden van de kinderen is ook een inschatting welke u zelf moet en kan maken. Wel wil ik u
adviseren om een kind wat koorts heeft en/of erg hoest, thuis te laten of zelf voor opvang te zorgen.
Wij volgen op school de richtlijnen en adviezen van de GGD en van het RIVM. Als de overheid, plaatselijk,
provinciaal en/of landelijk adviezen of beperkingen afgeeft, zullen wij deze volgen. Het zou dus ook
kunnen dat wij op een ochtend een besluit moeten nemen waardoor uw kind niet naar school kan. Bij
(veel) zieke collega’s, bij een mogelijk besmetting of anderszins is het in deze onzekere periode niet
ondenkbaar. Kinderen bij elkaar in de groep doen, zie ik niet als een goede en gezonde optie. Mijn
verantwoordelijkheid is het zorgdragen voor een veilige en verantwoorde werkomgeving zowel voor de
medewerkers op school als voor de kinderen. Het blijft een lastig probleem en dit geldt voor de ouders,
voor de school en voor de overheden.
Aldert Dijk

STUDIEDAG MANAGEMENTTEAM
Aanstaande maandag heeft het MT een studiedag en zullen de volgende collega’s niet
op school aanwezig zijn: Rina, Jolanda, Betty, Paul en Aldert.
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PAASVIERING DE BRON
Donderdag 9 april vieren de groepen 7 en 8 het Paasfeest in 'de Bron'.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 voeren het paasverhaal op en verzorgen de
muzikale intermezzo's. Daarnaast is er ook samenzang. De leerlingen van de
groepen 6 zijn hiervoor ook uitgenodigd.
De viering start om 10.45u, vanaf 10.30u staat er koffie en thee klaar en bent u
van harte welkom om dit Paasfeest met ons mee te vieren. Niet alleen ouders zijn
van harte welkom, maar ook opa's, oma's, oppas en/of andere belangstellenden.
Hebt u vragen, mail ons gerust.
Tot dan!
Hans Grobbe, Bertha Wijnstra, Rina van Berkum, Rianne Buitenhuis

OPROEP VOOR NIEUWE BRIGADIERS!
Deze week krijgen de kinderen van groep 2 een brief mee naar huis, waarin aan de ouders gevraagd wordt
zich aan te melden als brigadier. Graag het antwoordstrookje uiterlijk 20 maart weer inleveren bij de juf.
Ook ouders waarvan de kinderen volgend jaar niet naar groep 3 gaan, maar wel de opleiding tot
brigadier willen volgen, kunnen zich aanmelden. Zij kunnen dit, uiterlijk 20 maart, doen bij 1
van ons, via de mail: marjanzuidberg@hotmail.com of g.huls1982@gmail.com
De opleidingsavond zal ergens in mei of juni plaatsvinden. De exacte datum laten
wij weten via het CNS-Nieuws.
Hoe meer mensen opgeleid worden tot brigadier, hoe minder vaak iedereen aan
de beurt is. En het belangrijkste, zo zorgen we er met elkaar voor dat alle
kinderen veilig over kunnen steken!
We hopen op veel aanmeldingen!!
Groetjes,
Gina en Marjan

BROODACTIE
Op woensdagavond 25 maart kunt u uw bestellingen ophalen op school. Om dit zo goed en vlot
mogelijk te laten verlopen hebben we ervoor gekozen om de groepen te verdelen over de avond.
Hieronder vindt u het schema. Deze indeling is gemaakt op basis van de groep waar uw (oudste) kind in
zit.
18.00-18.30 uur
18.30-19.00 uur

Groep 1a/1b/1c
Groep 2a/2b/3a/3b

19.00-19.30 uur

Groep 4a/4b

19.30-20.00 uur

Groep 5a/5b

20.00-20.30 uur

Groep 6a/6b

20.30-21.00 uur

Groep 7/8

Een paar belangrijke punten:
Uw kind krijgt binnenkort een kopie van de bestellijst mee naar huis waarop het totaalbedrag
vermeldt staat. Alleen bij het inleveren van deze kopie kunt u uw bestelling ophalen.
Er is geen mogelijkheid om te pinnen.
Om de avond zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u de school binnen te gaan via de
deur naast het kantoor van Aldert Dijk (deur met de rode knop).
Om lange rijen te voorkomen vragen wij u gepast te betalen en liever niet met alleen maar
kleingeld.
Neemt u zelf een tas of een krat mee?
Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via het e-mailadres: ouderraad@cnsstaphorst.nl.
Groeten de Ouderraad

CNS-NIEUWS pag.3
VERGELIJKING SCHOLEN
Gisteren stond in de Meppeler Courant een artikel over het vergelijken van scholen en dan met name in
Staphorst, ons ‘voedingsgebied.’. De scholen in Staphorst scoren goed. Dat is mooi natuurlijk, maar
waarop is de beoordeling gebaseerd? RTL heeft een vergelijkend onderzoek gedaan en de verschillende
Eindtoetsen naast elkaar gelegd en vergeleken. Zie hiervoor de link:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020check
Voor de duidelijkheid: Wij gebruiken in groep 8 als eindtoets Route 8. Ook wordt vermeld welk advies de
basisschool meegeeft. Dat verschilt ook per school hoe daarmee omgegaan wordt. Vanuit de CNS wordt
het advies meegegeven en in een persoonlijk gesprek toegelicht door de leerkracht(-en) van groep 8.
Dit schooljaar heeft Hans Grobbe met al onze ouders van groep 8 deze gesprekken gevoerd en samen met
de ouders komt hij tot een besluit.

Hallo allemaal,
Volgend schooljaar zijn wij van het Christelijk Jeugdwerk op zoek naar leiding.
Vind jij het leuk om ons hiermee te helpen? neem dan contact met ons op.
Je mag ook altijd vrijblijvend een keer komen kijken.
Harriet Keuning
Geke Kroes
E-mailadres

0640754034
0622384717
christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com

Groetjes,
Harriet Keuning
Christelijk Jeugdwerk Staphorst

