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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
De reis naar Bethlehem
De geboorte van Jezus

Lukas 2:1-5
Lukas 2 :6,7

groep 4 t/m 8:
Les 1 De reis naar Bethlehem/lofzang Zacharias
Les 2 Jozef
Les 3 De geboorte van Jezus/ de herders

Lukas 1: 57-80
Mattheus 1: 18-25
Lukas 2: 1-20

*lied van de week (groep 5-8): Lied 307 Glorie aan God in de hoge
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 66,10 opgehaald.

ANDERE SCHOOLTIJDEN
De uitslag van de ouderenquête geeft aan dat er een meerderheid van onze ouders andere schooltijden
wenselijk vindt. Hoe dan de andere schooltijden er gaan uitzien, is nu een punt van onderzoek.
In de bestuursvergadering van afgelopen dinsdag zijn er verschillende opties van andere schooltijden
voorbij gekomen waarbij ik de voor- en de nadelen heb benoemd voor zowel de kinderen als voor de
ouders en leerkrachten. Deze informatie heb ik verzameld door gesprekken met de directeur van de
verschillende scholen en interviews d.m.v. de mail. In deze gesprekken heb ik het aantal lesuren voor het
basisonderwijs (wettelijke geregeld) besproken en ook de werk- en pauzetijden van de leerkrachten
(geregeld in de cao). Daarnaast heb ik gevraagd hoe de pauzetijden van de leerkrachten worden ingevuld.
Uiteraard heb ik geïnformeerd naar de ervaringen van de kinderen, de ouders en de leerkrachten.
Op alle door mij bezochte of geïnterviewde scholen was het in orde met het aantal lesuren. Belangrijke
verschillen zaten in de invulling van de pauzetijd leerkrachten. Vaak zijn er ouders ingezet.
In januari komt het bestuur met een voorstel richting de medezeggenschapsraad.
Duidelijk is dat het bestuur kiest voor zorgvuldigheid. Er moet recht gedaan worden aan de uitslag van de
enquête. De verplichte inzet van ouders is voor het bestuur geen optie.
Aldert Dijk
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FOTO’S
De fotograaf Frans Nooren heeft nog niet alle formulieren of foto’s retour en/of
machtigingen binnen.
We kunnen het dus nog niet afronden.
Graag ontvangen wij morgen alle bestelformulieren, foto’s en/of machtigingen retour.
Morgen brengen wij alles naar Frans Nooren.

MR VERGADERING
De MR vergadert op dinsdag 10 december a.s. om 19.30 uur.
Deze vergadering is openbaar, de agenda is op te vragen bij juf Jessica.
Mocht u bij een vergadering aanwezig willen zijn, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar
juf Jessica (jessica@cnsstaphorst.nl).

BRIGADIERROOSTER DIGITAAL
Beste brigadiers,
De verspreiding van het brigadier-rooster zal vanaf heden op een andere
manier gaan. Wij hebben ervoor gekozen om dit digitaal te doen.
Daarom zal het rooster als bijlage meegestuurd worden met het CNS-nieuws
van donderdag 12 december. Dit is het rooster dat ingaat na de
kerstvakantie. Wij hopen dat jullie deze data dan ook gelijk over zullen
nemen in jullie agenda, zodat er elke dag en elk moment 2 brigadiers staan
en dat daarmee de veiligheid van onze kinderen gewaarborgd wordt!
Alvast bedankt. Groetjes Gina en Marjan

SINTERKLAASOCHTEND
Vanmorgen hebben wij met z’n allen Sinterklaas opgewacht
vanaf het plein om hem vervolgens te verwelkomen onder
luid getoeter! Sinterklaas heeft een bezoekje gebracht aan de
groepen 1 t/m 4. De kinderen van de bovenbouw mochten dit
jaar weer een cadeautje kopen voor een klasgenoot en deze
leuk verpakken in een surprise. Wat een mooie creaties
kwamen er weer voorbij. Al met al een gezellige ochtend,
waar wij iedereen die geholpen heeft voor willen bedanken,
met name ook de ouderraad.

