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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Bloed aan de deurposten
Een pad door de zee
groep
Les 1
Les 2
Les 3

4 t/m 8:
Sauls leven gespaard
Nabal en Abigai
Sauls leven nogmaals gespaard

Ex. 11,12
Ex. 14
1 Samuel 24; Psalm 56 :1-14
1 Samuel 25
1 Samuel 26

*lied van de week (groep 5-8): Lied 136: 11 en 12
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 54,82 opgehaald.

STUDIEDAG 26 SEPTEMBER – GROEP 4 T/M 8 VRIJ
Op donderdagmiddag 26 september aanstaande zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 vrij in verband met
een studiemiddag voor de leerkrachten.

BOEKENMARKT
Helaas zijn er tot nu toe nog te weinig aanmeldingen om de boekenmarkt
te kunnen organiseren. Dus wil jij nog meedoen met de boekenmarkt,
geef je dan nog snel op via juf Marianne (marianne@cnsstaphorst.nl).
Aanmelden kan nog tot aankomende maandag. Daarna nemen wij de
beslissing of de boekenmarkt doorgaat. Wat de uitkomst is zullen we op
de volgende CNS-nieuws laten weten.
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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EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Mijn naam is Henk de Witte en ik kom uit Rouveen, ik ben 25 jaar oud
en ben sinds kort bezig met de Pabo (deeltijd) op het KPZ.
Momenteel ben ik werkzaam bij de Kasteelhoeve in Staphorst/IJhorst als
magazijnmedewerker. Hier werk ik al zo'n 8 jaar en heb hier
verschillende functies gehad.
Ik heb het altijd al leuk gevonden om met kinderen te werken en kijk
dus ook erg uit naar deze nieuwe uitdaging!
Mijn hobby's zijn boksen, muziek luisteren, Netflix en om met vrienden
gezellig een hapje en een drankje te doen.
Jullie kunnen mij de komende tijd vinden bij meester Paul in groep 4/5B.
Ik heb er heel veel zin in en mochten jullie vragen hebben kunnen jullie
mij gerust aan de jas trekken!
Groetjes Henk

HESJES, ZICHTBAARHEID EN VEILIGHEID
De donkere dagen komen er weer aan. Vooral met regenachtig weer kan
het ’s ochtends nog wel schemeren. We willen met nadruk vragen om
juist dan de kinderen te stimuleren hun hesje weer aan te trekken.
Zichtbaarheid in het verkeer is altijd prima natuurlijk. Als de kinderen in
schoolverband fietsen, naar een activiteit of naar de sporthal, staan we
erop dat ze allemaal een hesje dragen. Na enkele waarschuwingen kan
het zijn dat uw kind niet meegaat naar de activiteit of naar de sporthal.
Als school willen we de veiligheid in het verkeer zo optimaal mogelijk
kunnen nastreven.

KRAANWATERDAG
Woensdag 25 september is het ‘Kraanwaterdag’. We willen in de klassen op die dag op
de een of andere manier hier aandacht aan schenken. Dat kraanwater goed, gezond en
goedkoop en ook lekker is, is misschien wel bekend. We draaien de kraan open en er is
water. Dat is niet vanzelfsprekend in grote delen van onze wereld. WE staan er juist
die dag even bij stil. De kinderen vanaf groep 5 krijgen een thuiswerkblad mee naar
huis. Deze is samen met uw kind in te vullen en kan en gesprek op gang brengen
over het waardevolle van schoon en fris kraanwater.

VISWEDSTRIJD
Aanstaande zaterdag is er een viswedstrijd aan het Rienkskanaal. De Stichting Timotheüs organiseert deze
middag. Het vissen start na een beginsignaal om half 2 en het duurt tot 3 uur. Daarna is de prijsuitreiking
en is er een verloting. Er is ok een sponsoractie aan verbonden met als doel het steunen van de Stichting.
De minimale opbrengst hiervan moet €5,- zijn om dan verder gratis te mogen deelnemen aan het vissen.
Zie verder de poster op het raam.
Sponsorkaarten zijn bij meester Aldert verkrijgbaar.
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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

