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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Pinksteren
De verlamde man bij de Poort
(genezing door de discipelen)
groep 4 t/m 8:
De bergrede deel 1
De bergrede deel 2
Pinksteren

Hand: 2:1-41
Hand. 3

Matth. 5: 1 – 16
Matth. 5: 33 - 48
Handelingen 2: 1 - 13

*lied van de week (groep 5-8): Lied 886: Abba, Vader U alleen

SCHOLEN (HALF) OPEN

We zijn nu inmiddels al een tijdje bezig met het ‘half’ openstellen van de scholen. Het is een goede manier
om na een lange periode weer te proberen de draad op te pakken. De meeste kinderen vinden het fijn om
het schoolritme weer op te pakken, al is het natuurlijk nog niet zoals het was.
Ik ervaar wel bij de collega’s dat er veel druk ontstaat om zowel de kinderen op school als de kinderen die
thuiswerken goed te ‘bedienen’.
Over anderhalve week zijn alle kinderen weer welkom. Fijn voor de kinderen en eigenlijk ook voor de
leerkrachten. We kunnen op deze manier het schooljaar met ‘gewone’ laatste weken afsluiten.
Toch is het ook spannend. Hoe gaat het met volle klassen met de overdraagbaarheid van het coronavirus?
Moeten we nog meer of extra maatregelen nemen? Duidelijk is dat we extra moeten blijven letten op de
anderhalve meter afstand, zeker tussen volwassenen.
Ook spannend is of we de huidige, in z’n algemeenheid gunstige ontwikkelingen, kunnen handhaven.
We houden elkaar op de hoogte.
Het protocol blijft verder van kracht; geen ouders in de school, halen en brengen op de manier zoals het
nu ook gebeurt.

DE MAAND JUNI

Aan het eind van elk schooljaar zijn er altijd de toetsen van het leerlingvolgsysteem, de rapporten en de
tien-minuten- gesprekken. Wij laten dit gewoon doorgaan maar beseffen ook goed dat het een ander beeld
geeft dan wat het zou geven zonder de coronacrisis.
Cito, de organisatie waar de toetsen worden ontwikkeld, heeft de normering van de toetsen aangepast,
waarbij er rekening gehouden is met het andere manier van aanbieden van het onderwijs in
de afgelopen periode. Inmiddels zijn we al gestart met het afnemen van de toetsen.
Het rapport en de tien-minuten- gesprekken gaan ook gewoon volgens planning door.
Of kinderen al of niet achterstanden hebben opgelopen, zal in de nabije toekomst moeten blijken. Ik heb
er vertrouwen in dat de collega’s dat op een goede manier oppakken.
Bij alles wat op ons pad komt de komende maand, zullen we er mee omgaan met in achtneming van de
anderhalve meter afstand en de hygiëne maatregelen.
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BRIGADIERROOSTER

Vandaag ontvang u als bijlage bij het CNS-Nieuws het nieuwe brigadierrooster. Dit is het
rooster tot aan de zomervakantie. Wilt u de momenten direct in uw agenda noteren, zodat
het niet vergeten wordt? Als u niet kunt op het aangegeven moment, willen wij u vragen
om te ruilen, zodat er altijd twee personen staan.
Alvast hartelijk dank.

WENMOMENT

De kinderen die rond de zomervakantie 4 jaar worden en na de zomervakantie op school starten, op
maandag 17 augustus, mogen op dinsdag 9 juni a.s. wennen op school, van 13.00 uur tot 14.30 uur, bij
juf Eline in de groep. De ouders hebben inmiddels een e-mail ontvangen met meer uitleg en de kinderen
een kaartje per post.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo,
Ik ben Bart Stevens. Volgend seizoen mag ik de leerkracht zijn van groep
8. Ik kijk er heel erg naar uit, zeker nu ik met een paar dagen invallen
deze leuke groep al een beetje heb leren kennen.
Ik woon al een tijd in Dalfsen, ben getrouwd met Ellen en heb 4 kinderen
in de leeftijd van 14-20 jaar. De oudste, mijn dochter, is al op kamers.
Drie zoons zijn nog gezellig thuis.
Het afgelopen jaar heb ik veel op scholen ingevallen nadat ik zonder
succes, heb geprobeerd de overstap te maken naar het voortgezet
onderwijs. Ik ben mijn werk als leraar begonnen in Dalfsen. Hier heb ik 16
jaar gewerkt en veelal in de bovenbouw. Daarna heb ik nog 3 jaar in
Wezep voor de klas gestaan.
In mijn vrije tijd loop ik graag hard maar wedstrijden zijn nu even niet
mogelijk. Daarnaast was ik voetbaltrainer bij sv Nieuwleusen vrouwen 1.
Komend seizoen heb ik weer een functie bij Fc Dalfsen, de club waar al
mijn kinderen gevoetbald hebben. Andere hobby’s zijn tekenen en
schilderen, gamen, wielrennen en af en toe gitaar spelen.
Graag tot ziens!

Mijn naam is Jarno Harink. Ik ben 37 jaar en woon in Staphorst
met Boukje en onze twee kinderen Timo en Sanna. In mijn vrije
tijd mag ik graag hardlopen en ik zit op gitaarles. Vroeger heb ik
zelf als leerling op de CNS gezeten en nu gaan mijn eigen kinderen
hier ook naar school. Onze zoon zit inmiddels in groep 3 en onze
dochter zal na de zomer starten in groep 1. De afgelopen jaren heb
ik gewerkt in de marketing, maar daarvoor heb ik een
deeltijdstudie PABO gevolgd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Na het behalen van mijn diploma in 2013 ben ik in de marketing
blijven werken, maar het onderwijs bleef kriebelen. Daarom ben ik
blij dat ik in het nieuwe schooljaar mag starten als meester van
groep 7. Ik heb heel veel zin om de ze stap te maken en straks
kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Tot ziens in het nieuwe
schooljaar!
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AANMELDEN NIEUWE KINDEREN

In verband met prognoses van het te verwachten aantal kinderen op school, willen wij u vragen om uw
kind van drie jaar, zo snel mogelijk aan te melden. Misschien kent u ook iemand in uw
familie/vriendenkring met een kind van drie die ze naar de CNS willen laten gaan. Wilt u het verzoek van
aanmelden dan doorgeven?
Voor ons zijn prognoses belangrijk om te kijken hoeveel ruimte (lokalen) we nodig hebben en of we
leerkrachten moeten zoeken. Het zou kunnen zijn dat we in het voorjaar van 2021 opnieuw een
instroomgroep kunnen/moeten starten. Daarvoor is ook ruimte nodig. In ons gebouw zijn alle ruimtes in
gebruik en zullen we dus een oplossing moeten vinden.
Met andere woorden:
stimuleer de opgave in de familie- of kennissenkring.
Aanmelden kan via de website: https://cnsstaphorst.nl/index.php/aanmeldingsprocedure/aanmelden-nieuwe-leerling
of stuur een e-mail naar: cns@cnsstaphorst.nl

GEBOORTE

Op 16 april is Benjamin geboren, zoon van Daniël en
Elsbeth Marx en broertje van Ezra en Loïs.
Adres:
Henri Dunantstraat 63
7951 BB Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

DE BROODACTIE GAAT DOOR!
We zijn blij u te kunnen meedelen dat we een alternatieve datum
hebben kunnen vinden voor de broodactie.
Op woensdagavond 10 juni kunt u uw bestellingen
ophalen. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM en gaan
ervan uit dat u die ook volgt. We hebben ervoor gekozen om dit te
doen met een ‘drive-in’. Het is de bedoeling dat u in uw auto kunt
blijven zitten.
De drive-in wordt gehouden aan de Wethouder
Timmermanstraat 15b. Daar staat iemand van de ouderraad om u
de weg te wijzen en verdere instructies te geven. Hierbij is het
belangrijk dat u aanrijdroute volgt zoals hiernaast afgebeeld. Dit
om eventuele opstoppingen te voorkomen.
Om de avond 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

Groep 1a/1b/1c

18.30-19.00 uur

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

(bericht loopt door op de volgende pagina)
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Een paar belangrijke punten:
• Uw kind heeft een kopie van de bestellijst + envelop met naam mee naar huis gekregen waarop
het totaalbedrag vermeld staat. Alleen bij het inleveren van deze kopie kunt u uw
bestelling ophalen.
• Het totaalbedrag moet gepast in de meegeleverde envelop gedaan worden. Het is belangrijk dat
deze envelop gebruikt wordt i.v.m. het controleren van uw betaling.
• Mocht u uw bestellijst kwijt zijn, stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres o.v.v. naam en
klas van uw (oudste) kind. Dit graag vóór 5 juni 2020.
• Er is geen mogelijkheid om te pinnen.
• Neemt u zelf een tas of een krat mee? Zet deze in de kofferbak zodat wij de bestelling daarin
kunnen doen.
• Het is belangrijk dat uw bestelling opgehaald wordt i.v.m. de versheid van de producten. Kunt u
zelf uw bestelling niet ophalen, dan vragen wij u iemand anders te regelen.
Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via het e-mailadres: ouderraad@cnsstaphorst.nl.
Groeten de Ouderraad

Toch nog het Speel- en beweegpleinen dit schooljaar.
We gaan vanaf vrijdag 29 mei weer starten met het speel &
beweegplein om dit seizoen toch nog een beetje normaal af te kunnen
sluiten. We gaan aan de slag op het veld bij de gymzaal aan de van
de Walstraat. Iedereen vanaf groep 4 tot 8 mag meedoen.
Aanmelden is verplicht! Dit kan door een mail of Whatsapp te sturen naar Rik Jansen;
r.jansen@saamwelzijn.nl / 06-53493211.
Aanmelden kan tot 11:00 uur op de dag dat er een speel en beweegplein is.
Er is een maximaal van 20 deelnemers.
Kom je bij alle 6 datums, laat dit dan bij je eerste aanmelding weten.
De datums zijn vrijdag 29 mei, woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni, vrijdag 12 juni, woensdag 17 juni
en vrijdag 19 juni.
Tijdstip van 15:30 tot 16:30. Er zal bij aanmelding een corona reglement worden opgestuurd, zodat
elke deelnemer weet waar hij/zij aan toe is.

