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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Maria op bezoek bij Elisabeth
Geboorte Johannes

Lukas 1:39-56
Lukas 57-80/3:1-18

groep 4 t/m 8:
Les 1: Gabriel bij Zacharias
Les 2: Gabriel bij Maria
Les 3: Maria en Elizabeth/ Lofzang Maria

Lukas 1 :1 -25
Lukas 1: 26-38
Lukas 1: 29-56

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

Lied 433 Kom tot ons, de wereld wacht

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 70,10 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 7 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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VRIJE MIDDAG GROEP 1 T/M 4
Op donderdagochtend 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest.
De kinderen uit groep 1 tot en met 4 zijn deze middag vrij.

CADEAUTJES IN GROEP 5 T/M 8
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas door
voor een klasgenoot een cadeautje te kopen.
De lootjes zijn vrijdag 22 november getrokken.
Het is de bedoeling dat de kinderen een cadeautje van
maximaal € 4,50 voor hun klasgenoot kopen. Een goede
hulpsinterklaas verstopt het cadeautje in een surprise en
maakt er een mooi gedichtje bij.
Op woensdag 4 december ontvangen wij graag de surprise
met cadeautje en gedicht op school, zodat we er 5
december helemaal klaar voor zijn!
Succes met het knutselen en rijmen!!

TIJDEN KERSTVIERINGEN
Bij het nauwkeurig tellen wie er van de ouders zouden kunnen komen om de viering
van de Kerst mee te maken, moeten we een aanpassing doen op donderdag
19 december. De andere dagen blijven gelijk. Hieronder het juiste schema:
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1 en 2
5a, 6a en 6b
3a en 4a
3b en 4/5b
7 en 8

Maandag, 16 december
Dinsdag, 17 december
Donderdag, 19 december
Donderdag, 19 december
Donderdag, 19 december

18.30
18.30
17.45
19.00
20.00

uur
uur
– 18.30 uur
– 19.45 uur
uur

ANDERE SCHOOLTIJDEN
Bij mijn bezoek aan scholen (3) en mijn vragen via de mail aan andere scholen met een andere invulling,
(3) valt mij op dat er ook sprake is van zes verschillende vormen van continuroosters. Allemaal heten ze
continurooster of semi-continurooster. De invulling van de pauzetijden en de werktijden van de
leerkrachten is ook heel verschillend. De begintijden van de verschillende scholen variëren ook.
Sommige scholen beginnen om kwart over 8, andere om half 9 en ook twee, net als wij, om kwart voor 9.
Volgende week zal ik mijn bevindingen presenteren aan het bestuur.
Van elke vorm van continurooster is iets te zeggen, zowel positief als negatief, voor of tegen of er iets
tussenin. Ik heb alleen maar met leerkrachten en de directeuren gesproken. Misschien zouden we de
ervaringen van ouders ook moeten ‘onderzoeken’. Wat kinderen ervan vinden heb ik gehoord via de
directeuren van de school. Eigenlijk vinden die alles prima… Dat vond ik wel grappig om te horen.
Volgende week komt op het CNS-Nieuws te staan, hoe we verder gaan.
Aldert Dijk
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EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Ik ben juf Eline Winters. Ik kom uit Nijeveen en ben 25 jaar oud. Een paar
weken geleden ben ik aangenomen op de CNS om na de kerstvakantie 5
ochtenden per week de instroomgroep te gaan draaien. Hier heb ik erg veel
zin in! Ik heb eerst de PABO gedaan en daarna heb ik 2 jaar gewerkt voor Tref
Onderwijs. Hier werkte ik in Dwingeloo en in Koekange, in groep 1/2 en ook
groep 3/4. Na de zomervakantie was ik gestart op Talent in Meppel bij groep 4
t/m 8. Dit beviel me niet, want ik vind toch de jongste kinderen het leukst!
Daarom wilde ik deze kans bij de CNS ook gelijk met beide handen aangrijpen!
Sommigen van jullie kennen mij misschien nog wel, ik heb in 2015 namelijk
stagegelopen in groep 3 bij juf Colinda en juf Gerjanne.
Wie weet zie ik jullie na de kerstvakantie wel eens.
De instroomgroep zal in het lokaal komen waar juf Linda (groep 3b) nu zit.
Groet, Eline Winters

FIETSCONTROLE
Door onze verkeersouders is de jaarlijkse fietscontrole geëvalueerd. In het algemeen kwam wel naar voren
dat het goed is dit te blijven doen. De controle is af en toe wel heel ‘streng’, maar de vrijwilligers die de
controle doen, doen het in overeenstemming met de gegeven eisen. Iets meer zorg en aandacht voor een
goede en veilige fiets is zeker op z’n plaats. Misschien is het beter dat de kinderen zelf aan hun ouders een
brief sturen waarin dit gevraagd wordt. Met name jongere kinderen vinden het nogal spannend of hun fiets
wordt goedgekeurd. Verkeersveiligheid is een hoog goed en waar we er zelf iets aan kunnen doen, moeten
we dat niet nalaten.
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OVERBLIJF
Dag hallo,
Hier een kort berichtje van het overblijfteam.
Met enthousiasme zorgen wij dat uw kind een leuk uurtje heeft bij de tussenschoolse opvang.
We vergaderen regelmatig om de kwaliteit te waarborgen en de aandacht scherp te houden over het
verloop van de TSO.
Ook al is er sprake van een continurooster, wij blijven ons enthousiast inzetten voor uw kind tot er
duidelijkheid is over wat er volgend jaar gaat gebeuren.
We zijn nog op zoek naar nieuwe TSO-begeleiders. Lijkt het u/jou wat? Meld je aan!
Mochten er dringende vragen zijn, kunt u gerust bellen naar de coördinatoren: Ramona(06-12382554) en
Mariska (06-43298269)
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