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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Een boodschap voor Zacharias
Een boodschap voor Maria
groep
Les 1
Les 2
Les 3

Luk. 5-25
Luk. 26-38

4 t/m 8:
Op het veld bij Boaz
Ruth 2
Ruth bij Boaz
Ruth 3
Boaz de losser / de geboorte van Obed Ruth 4

*lied van de week (groep 5-8):

Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 56,37 opgehaald.

SINTERKLAAS BEZOEKT DE CNS
Er zijn kinderen die hem al ontdekt hebben, maar voor diegene die
het nog niet gezien hebben, de brievenbus voor Sinterklaas staat
weer in de hal. Iedereen die dat wil mag hier iets voor Sint en/of
de Pieten in doen.
Nog 14 nachtjes slapen en dan is het zo ver, Sinterklaas en zijn
Pieten komen een bezoek aan onze school brengen. De kinderen
hoeven deze dag geen fruittas mee te nemen. Alle kinderen, dus
ook groep 1 en 2 blijven op het plein totdat Sinterklaas gearriveerd
is. Na aankomst van Sinterklaas gaan we allemaal naar binnen.
Wilt u de kinderen niet voor 10 over half 9 naar school
brengen a.u.b.
U kunt de kinderen van groep 1 & 2 na aankomst van Sinterklaas zoals u gewend bent naar het lokaal
brengen.
Om 12 uur zwaaien wij met z’n allen Sinterklaas en zijn Pieten weer uit.
Wij hopen op een gezellig feest.
Vriendelijke groet,
de ouderraad
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KERSTVIERING GROEP 1 EN 2 – VRIJE MIDDAG
Op maandag 16 december vieren de kinderen van groep 1 en 2 hun Kerstfeest. Zij
worden, samen met hun ouders, om half 7 weer op school verwacht. Deze kinderen zijn
dan ’s middags vrij van school. Om het de hele dag vol te houden, is het prettig dat deze
kinderen vrij zijn.

VERVANGING
Afgelopen maandag en dinsdag was er, ook na een lange zoektocht (telefoontjes en mailcontacten) geen
invaller te vinden voor groep 1a. Maandag hebben we Sabine gevraagd dit op zich te nemen. Dat doet ze
van harte en ook helemaal oké. Ook al wisten wij op school al op tijd maandagmiddag dat er dinsdag ook
inval nodig was, toch hebben we niemand kunnen vinden. Ook dinsdag heeft Sabine groep 1a gedaan.
Maar het moet niet. Sabine heeft nog helemaal de juiste bevoegdheid en ook, en dat is minstens zo
belangrijk, kan ze haar eigenlijke werk niet doen. Dat gaat ten koste van de werkdrukverlichting van de
collega’s en ook de kinderen die juist dat extraatje nodig hebben, worden niet bediend.
Het volgende is besloten: Als er geen inval gevonden kan worden, delen we dat aan de ouders mee in de
vooravond. Noodgedwongen zullen we dan een groep moeten vragen thuis te blijven. In het begin van de
avond, zo tussen 6 en 7 uur, is het waarschijnlijk nog goed mogelijk voor u om een oplossing te vinden.
Ik hoop op uw begrip.

MEESTER ALDERT 65 JAAR
Vorige week donderdag mocht meester Aldert zijn 65e verjaardag vieren! Hij was een dagje vrij, dus
vrijdag hebben wij er op school aandacht aan besteed. Zijn kamer was mooi versierd met vlaggetjes en
kleurplaten en de kinderen hebben hem toegezongen op het schoolplein. De kinderen hebben goed hun
best gedaan, want het was een kilometer verderop nog te horen (begrepen wij van een ouder).
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ANDERE SCHOOLTIJDEN
Afgelopen week had ik een afspraak op een school waar met een continurooster gewerkt wordt, met
5 gelijke schooltijden voor zowel de onder- als de bovenbouw.
Toen de directeur en ik in gesprek waren, bleek dat de school een eigen variant had bedacht.
Vier gelijke dagen en de woensdagmiddag vrij voor alle kinderen. De schooltijden liepen wel precies gelijk.
De school begon op 5 dagen om kwart over 8 en de eindtijd is ’s middags om 2 uur. De woensdag heeft 12
uur als eindtijd. Om de werk- en rusttijden van de leerkrachten te ‘bewaken’ (zie vorige week op het CNS
Nieuws) was er een afspraak gemaakt met de medezeggenschapsraad dat alle leerkrachten die er werkten
zouden afzien van de cao-afspraak van een half uur pauze. Een passende oplossing was er gevonden voor
de twee pauzes die er waren en ook voor de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Kleuters hebben
namelijk geen pauzemoment zoals in de hogere groepen. De kinderen eten tussen de middag.
Deze school was begonnen met het idee van continurooster bij de leerkrachten. Wij hebben ervoor
gekozen om zowel de leerkrachten als de ouders gelijkertijd te informeren en ook op hetzelfde moment de
enquête te laten invullen.
Deze variant zal ik ook nauwkeurig uitwerken en aanbieden aan het bestuur op 3 december.
Wordt vervolgd.
Aldert Dijk

