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DE BIJBELVERHALEN VAN NA DE MEIVAKANTIE
groep 1, 2 en 3:
Heb je mij lief Petrus?
De zaaier

Joh. 2:1-9
Mattheus 13:1-9

groep 4 t/m 8:
Les 1 Filippus en de kamerling
Les 2 Eneas genezen/Dorkas opgewekt
Les 3 Petrus bij Cornelius

Handelingen 8: 26 - 40
Handelingen 9: 32 - 43
Handelingen 10: 1 – 48

*lied van de week (groep 5-8): Lied 686 De Geest des Heren heeft
Gift voor onze naaste:
* 2 kinderen van Plan.
* Bartiméus project BraillePi.
Maandag is er totaal € 80,68 opgehaald.

VRIJE MIDDAG 13 MEI - HERINNERING
Op maandag 13 mei aanstaande heeft het hele team een studiemiddag. Deze middag zijn de
kinderen vrij van school. Er is die dag ook geen tussenschoolse opvang.

TOETS AARDRIJKSKUNDE GROEP 6B
Donderdag 16 mei toets aardrijkskunde thema 6: Waar komen Nederlanders vandaan?
Wat moet je leren? De samenvatting, de topografie en het werkboek.
Veel succes!

TOETS GESCHIEDENIS GROEP 6A
Volgende week donderdag 16 mei, hebben de kinderen van groep 6A een toets van
geschiedenis over hst 4. Ze krijgen hiervoor hun werkboek, een samenvatting en de
begrippen mee om te oefenen. Veel succes!

GELD INLEVEREN WORSTENACTIE
Heeft iedereen het geld voor de worstenactie ingeleverd? Zo niet, dan graag zo snel mogelijk inleveren!

MEDEDELING: PARKEERPLAATS
Aanstaande zaterdag 11 mei is de parkeerplaats beschikbaar voor bezoekers van de open dag van het
Medisch Centrum.
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START SCHOOLPROJECT EN UITNODIGING SPEURTOCHT
Dinsdagmorgen 14 mei starten we gezamenlijk het project waar we de komende weken schoolbreed aan
gaan werken. We onthullen tijdens deze opening ook het thema.
Elke groep zal hier een eigen invulling aan gaan geven en wij willen dit graag aan u presenteren tijdens de
afsluiting op dinsdag 28 mei van half 4 tot 5 uur. Het is de bedoeling, dat de kinderen opgehaald worden
van het plein en dat ze onder begeleiding de school rond mogen lopen. In de hal ligt een speurtocht klaar.
(Neem allemaal zelf een pen mee van huis) In de lokalen zijn letters te vinden, die samen een zin vormen
m.b.t. het thema. Na afloop kunt u de oplossing in de daarvoor bestemde dozen doen. Woensdag 29 mei
maken wij 3 prijswinnaars bekend!

GEBOORTE
Op 26 april 2019 is Jasmijn (Kristel) geboren, dochter van
Ferdinand en Jantje Jansen, zusje van Kim uit groep 1a.
Adres: Mokkenland 28, 7951 HE Staphorst
VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

Op 1 mei 2019 is Joshua (Jaap) geboren, zoon van Bert en
Renske de Graaf, broertje van Tygo uit groep 1a.
Adres: Henri Dunantstraat 5, 7951 BA Staphorst
VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

KENNEN JULLIE SCHOOLSPOT AL?

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal)
basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten,
hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00
voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we
MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan?
APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast
sluit de basisschool van jouw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af
met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van
onderwijskorting in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Schoolspot checkt
na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. Klik hier voor meer
informatie https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot of ga naar de website om een
account aan te maken.
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CONTAINERS GRATIS AF TE HALEN
Wij hebben vijf gele containers op school staan, die niet meer gebruikt worden.
Mocht je belang hebben bij een van deze containers, stuur dan even een mail
naar: aldert@cnsstaphorst.nl

DECORATIE
Net voor de meivakantie, op 26 april, is onze oud-voorzitter Koob
Logtenberg geridderd. Hij kreeg de versierselen o.a. omdat hij jarenlang
voorzitter is geweest van ons schoolbestuur. Het is ook hier, net als in de
plaatselijke en regionale media, op z’n plaats om dit te vermelden.
Koob, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding namens
alle geledingen van en rondom de CNS.
Aldert Dijk

🚶♀️🚶♂️AVOND4DAAGSE IN STAPHORST 🚶♀️🚶♂️
Namens SWOS (Stichting Wandel Organisatie Staphorst) een bericht over de Avond4daagse!
Datum: 13 t/m 17 mei 2019
Start tussen 18.00 uur en 19.00 uur in de sporthal a.s. maandag!
Doen jullie ook mee?? Voor meer info www.swos.nu

