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WELKOM
Maandag 26 augustus gaan we weer van start. Het nieuwe
schooljaar gaat beginnen. Alle kinderen hebben al een kaartje gehad
met de uitnodiging. Ook de meesters en juffen zijn er klaar voor. Na
een periode van 6 weken is het goed om samen met elkaar verder
te mogen gaan. Bij de opening met het team heb ik de metafoor
van de bloem gebruikt. Een bloem heeft warmte, liefde, aandacht,
zorg, eten en drinken nodig. Dan doet de bloem het goed. Maar een
prachtige bloem komt helemaal goed uit de verf als deze bloem
samen met andere ook prachtige bloemen gemaakt wordt tot een
bos. Dan zijn we samen mooi en prachtig. Het betekent ook dat dan
niet de ‘losse’ bloem alleen liefde, aandacht en voedsel nodig heeft
maar alle bloemen. Laten we er samen een goed jaar van maken
waarin iedereen mag gaan groeien en bloeien.
Aldert Dijk

EVEN VOORSTELLEN…
Beste ouders en verzorgers,
Een nieuw gezicht op de CNS!
Mijn naam is Rianne Buitenhuis-Kruidhof en ik kom uit Rouveen
(wellicht voor een aantal, na deze info niet meer zo’n onbekende).
Ik heb al enige ervaring in het onderwijs, zo’n 11 jaar en vind het
ontzettend leuk om nu bij de CNS aan de slag te gaan.
Op donderdag en vrijdag zal ik op school zijn en ben ik de juf
van groep 7 en duo-collega van Bertha.
Het besef dat we weer een jaar lang van betekenis mogen zijn
voor uw kind, vind ik elke keer weer erg bijzonder. Dank voor het
vertrouwen en laten we samen op gaan en kijken naar de
ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.
Hopelijk lukt het om met een heel aantal van u kennis te maken
de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Rianne
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PARRO
Voor de vakantie hebben we als communicatiemiddel PARRO geïntroduceerd. We gaan door met het
gebruik van deze app. U kunt de leerkrachten een bericht/vraag sturen via PARRO, maar natuurlijk ook via
mail. Het zal steeds vaker voorkomen dat leerkrachten u via PARRO een bericht sturen, of we aan alle
ouders tegelijk een bericht sturen. Het indelen van de oudergesprekken loopt ook via PARRO.
PARRO is te gebruiken als app op de smartphone, maar ook via de computer.
Niet alle ouders hebben hun privacy-voorkeuren doorgegeven. Dit is echt belangrijk. Via PARRO is het niet
moeilijk:
-instellingen
-profiel
-mijn kinderen
-geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind
LET OP:
Aangezien er een aantal onderdelen is toegevoegd, willen wij aan alle ouders/verzorgers vragen om te
controleren of alle onderdelen zijn ingevuld.

NIEUWJAARSRECEPTIE 2 SEPTEMBER 2019
Alle kinderen hebben van de leerkracht een welkomstkaart of brief gekregen. We willen daarmee aangeven
dat de kinderen aanstaande maandag van harte welkom zijn.
U als ouders/verzorgers bent natuurlijk ook van harte welkom. Juist dit aspect willen we onderstrepen.
De kinderen zullen op maandagavond 2 september zo tussen 18.30 uur en 20.00 uur op school in hun
eigen klas aan hun ouders laten zien wat ze dit komende schooljaar zullen gaan leren. De ouders van de
kinderen van de klas kunnen elkaar op die avond ook ontmoeten. Op de gangen is er de mogelijkheid om
iets te drinken en er is iets ‘lekkers’ bij.
Kortom: Een gelukkig nieuwjaar in een Gelukkige Klas.
Bij het lokaal waar uw kind in zit, liggen intekenlijsten klaar waarop u kunt aangeven wanneer u in een
persoonlijk gesprek met de leerkracht een en ander over uw kind wilt vertellen waar de leerkracht of de
groep en vooral uw kind voordeel mee kan doen. Om dit gesprek een beetje te ‘stroomlijnen’ zijn er enkele
vragen. Deze vragenlijst ligt op 2 september klaar, deze kunt u dan mee naar huis nemen om thuis in te
vullen. We wensen elkaar toe dat we een Gelukkige Klas mogen zijn.
____________________________________________________________________________________
OUDERS GROEP 8
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 worden aansluitend in de gelegenheid gesteld verdere
informatie te verkrijgen over de gang van zaken in groep 8 en het voortgezet onderwijs.
Wij starten om 19.30 uur in het speellokaal beneden.
We nemen dan de lesstof door, de verwerking van de Cito LVS toetsen, de werking van de
plaatsingswijzer, de verschillende niveaus, de mogelijke schoolkeuzes, Route 8 en belangrijke data. Het
geheel zal ongeveer 3 kwartier in beslag nemen.
Hans Grobbe en Rina Hoxe
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VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Hierbij alvast het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
Volgende week ontvangt u van ons een compleet jaaroverzicht.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Staphorster markt
Meivakantie
Hemelvaartsdag en aansluitend de vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 oktober t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 februari t/m 21 februari 2020
10 april t/m 13 april 2020
21 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
6 juli t/m 14 augustus 2020

STUDIEMIDDAGEN
Wilt u de volgende studiemiddagen alvast noteren?
DONDERDAGMIDDAG 26 SEPTEMBER 2019
Op donderdagmiddag 26 september zijn alle kinderen vrij, in verband met een studiemiddag.
STUDIEMIDDAG DONDERDAG 3 OKTOBER 2019 – GROEP 1 EN 2
Op donderdagmiddag 3 oktober zijn de groepen 1 en 2 vrij, in verband met een studiemiddag.
Overige studiedagen vindt u terug in het jaaroverzicht en worden te zijner tijd als herinnering gemeld op
het CNS-Nieuws.

SCHOOLGIDS
Binnenkort ontvangt u van ons de nieuwe digitale schoolgids.

GYMROOSTER
Wanneer?
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

Tijd
8.45 - 9.30
11.00 - 11.45
13.15 - 14.00
14.00 - 14.45
14.45 - 15.30

Groep
8
4b/5b
5a
4a
7

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

8.45 - 9.30
9.30 - 10.15
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45

6a
5a
4b/5b
6b

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

9.30 – 10. 15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
13.15 – 14.00
14.45 - 15.30

6b
7
4a
6a
8
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GEEN GYMLES EERSTE SCHOOLDAG
De eerste schooldag (26-08) komen de gymlessen te vervallen.

GYM GROEP 3
Voor de groepen 3 geldt het eerste half jaar dat ze gaan gymmen in het speellokaal hier op school.
De reden dat wij voorlopig nog hier op school blijven heeft te maken met de afstand naar de sporthal.
Wij hebben gemerkt dat dit voor deze kinderen veel tijd in beslag neemt en dat gaat ten koste van de
andere vakken. De gymlessen hier op school zullen uiteraard net zo actief worden ingevuld als in de
sporthal. Ergens halverwege het schooljaar gaan de kinderen alsnog naar de sporthal, hier worden de
ouders vooraf over geïnformeerd. De kinderen mogen een gymtas met gymschoenen meenemen naar
school. Deze blijven op school liggen.

PLATTEGROND
Hier vindt u dit jaar onze groepen.

BENEDEN

BOVEN

Groep
3A
Groep
3B

RT-er

IB-er
ICT-er
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