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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
God roept Mozes
Mozes en de koppige farao
groep
Les 1
Les 2
Les 3

Ex. 3,4,5,7:1-3
EX. 7:14-10:29

4 t/m 8:
David bij de filistijnse koning
In de spelonk van Abdullam (jas)
David redt Kehila; Saul zoekt David

1 Samuel 21 :11-15
1 Samuel 22: 1-5 en 1 Sam. 23:14-18

*lied van de week (groep 5-8): Lied 43 O God, kom mijn geding beslechten
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 87,35 opgehaald.

BELANGRIJK: INFORMATIEAVOND CONTINUROOSTER 09-10-2019
Belangrijk! Informatieavond continurooster op woensdagavond 9 oktober 2019
Op woensdag 9 oktober 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur is er een informatieavond over mogelijke
invoering van een continurooster op de CNS. De informatieavond is voor ouders, toekomstige ouders en
leerkrachten. Tijdens deze avond geeft Hennie Hallink van Ouders van Waarde (een onpartijdige
deskundige) informatie en kunt u vragen stellen. De informatie wordt alléén tijdens deze informatieavond
gegeven en niet achteraf digitaal of schriftelijk beschikbaar gesteld. Uw aanwezigheid is daarom
noodzakelijk. Binnen twee weken na de informatieavond krijgt u een enquête waarin uw mening gevraagd
wordt.
Aanmelden verplicht
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt een locatie vastgelegd. Aanmelden is daarom vóór vrijdag
13 september noodzakelijk bij de leerkracht van het jongste kind op de basisschool. Dit kan per mail of
via de Parro app. Geef hierbij ook aan of u met één of twee personen komt.
Toekomstige ouders kunnen zich aanmelden via:
administratie@cnsstaphorst.nl
Namens de werkgroep,
Janet Harke, Marlon Bosman, Jennita Troost, Bertha Wijnstra, Hendrik
Bloemert, Linda Bos en Berdine Harke
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KRENTENBAARD
Er is krentenbaard geconstateerd op school. Krentenbaard is een besmettelijke ontsteking van de huid,
door een bacterie en zit meestal rond de neus of mond. Met een goede behandeling geneest krentenbaard
snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft.
Voelt uw kind zich goed, dan mag het gewoon naar school. Geef het wel even door aan de juf of meester.

CONTROLE HOOFDLUIS
Voor de meeste groepen hebben wij weer ouders bereid gevonden om maandelijks een controle te doen op
hoofdluis. Voor een aantal groepen staat de vraag nog uit richting de ouders. Onderstaand schema is een
richtlijn voor het uitvoeren van de controles. Op die manier zit er een goede regelmaat in.
Week
Week
Week
Week
Week

36/37
40/41
45/46
50/51
2/3

Week
Week
Week
Week

6/7
10/11
14/15
20/21

FOUTJE IN HET JAAROVERZICHT – KAMP GROEP 8
In het jaaroverzicht staat vermeld dat kamp voor groep 8, plaatsvindt van donderdag 13 tot en met
vrijdag 15 mei. Dit moet uiteraard zijn van woensdag 13 mei tot en met vrijdag 15 mei.

STUDIEDAGEN LET OP! AANGEPAST
Op donderdagmiddag 26 september aanstaande zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 vrij in verband met
een studiemiddag voor de leerkrachten.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden wel op school verwacht.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn op donderdagmiddag 3 oktober vrij van school in verband met een
studiemiddag voor de leerkrachten.

BOEKENMARKT VOOR EN DOOR KINDEREN
Lezen is erg belangrijk, op school leren we de kinderen niet alleen lezen maar proberen we de kinderen
ook te stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen.
Als opening van de Kinderboekenweek willen we op dinsdag 1 oktober tussen 15.30 uur en 16.30
uur een boekenmarkt houden. Kinderen kunnen hun eigen boeken en tijdschriften te koop aanbieden aan
andere kinderen. Natuurlijk kunnen ze bij andere kinderen weer boeken en tijdschriften kopen.
Op elk boek en tijdschrift moet een prijs komen te staan. Onderhandelen is toegestaan. We maken geen
kraampjes, maar de kinderen zitten op een van huis meegenomen kleedje. Als er kinderen van groep 1-4
zijn die boeken willen verkopen, dan willen we graag dat ouders hun kind begeleiden. Vanaf groep 5
mogen de kinderen het zelf doen. Wil je graag boeken verkopen op de boekenmarkt, stuur dan even een
mailtje zodat we weten hoeveel kinderen er meedoen.
Aanmelden kan via marianne@cnsstaphorst.nl
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PLAN NEDERLAND
Het meisje dat we via Plan Nederland
financieel ondersteunen heet Yasmeen
Muntazbegum-Mohmmedgouse.
Ze is nu 17 jaar oud. Yasmeen woont in
India, bij haar ouders, 2 zussen en een
broer. Yasmeen gaat niet naar school
omdat de familie basisonderwijs niet
belangrijk vindt. In zulke gevallen
probeert Plan samen met de familie een
oplossing te vinden. Volgens de familie is
ze gezond en heeft ze geen ernstige
ziektes gehad. De dichtstbijzijnde
medische zorg ligt op ongeveer 30
minuten afstand. In het gebied waar
Yasmeen woont hebben de kinderen en
hun familie deelgenomen aan de volgende
projecten:
 Beschermen van kinderen tegen
misbruik, uitbuiting en verwaarlozing
 Training voor jongeren over seksualiteit
 Steun aan kinder- en jongerenorganisaties
 Training aan vrijwilligers over de
ontwikkeling van kleuters
 Vakopleidingen voor kinderen die het
onderwijs voortijdig hebben verlaten

Yasmeen

Yasmeen en haar moeder
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Namens Stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst
CLUBSCHEMA 2019-2020

GROEP

DAG

TIJD

WAAR

WIE
Groep 3 kan nog niet starten,
omdat we GEEN leiding
hebben.
Mocht je interesse hebben kun
je contact opnemen met
Geke Kroes 0622384717 of
Harriet Keuning 0640754034

Groep 3

Groep 4 kan nog niet starten,
omdat we GEEN leiding
hebben.
Mocht je interesse hebben kun
je contact opnemen met
Geke Kroes 0622384717 of
Harriet Keuning 0640754034

Groep 4

Groep 5

Dinsdag

18.45-19.45

De Bron

Geke, Claudia en Juliska

Groep 6

Dinsdag

18.45-19.45

De Rank

Aniek en Collin

Groep 7

Maandag

19.00-20.00

De Bron

Harriet en Chanita

Groep 8

Donderdag

19.30-20.30

De Rank

Henriët en Aaltje

De clubs starten in de week van 30 september

