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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
De herders
De wijzen

Luk. 2: 8-10
Math. 2

groep 4 t/m 8:
Les 1: Jezus in de tempel/Simeon en Hanna
Les 2: De wijzen uit het oosten
Les 3: Gevlucht naar Egypte en terug

Lukas 2: 22-40
Matt. 2: 1-12
Matt 2: 13-23

*lied van de week (groep 5-8): Lied 461 Wij wachten op de Koning
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 46,32 opgehaald.

KERSTVIERING
Bij de kerstvieringen mogen de kinderen 2 volwassenen meenemen, dit
i.v.m. beperkte ruimte. Broertjes/zusjes kunnen dus helaas ook niet mee.
Er wordt een collecte gehouden, deze is bestemd voor Stichting Small
Miracles. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om wat te drinken.

VRIJE MIDDAG GROEP 1 EN 2
De groepen 1 en 2 zijn aanstaande maandag, 16 december,
’s middag vrij, in verband met de kerstviering ’s avonds.

KERSTKAARTEN NIET OP SCHOOL UITDELEN
Wij hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat er kerstkaarten worden
uitgedeeld in de groepen. Dit zorgt toch voor de nodige onrust.
Daarom willen wij aan u vragen om geen kerstkaarten mee te geven naar
school. Hartelijk dank!
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KERSTVAKANTIE
Vrijdag 20 december begint de kerstvakantie, ’s middags
om 12 uur. Maandag 6 januari 2020 starten we weer.
Wij wensen u allen een fijne en gezegende vakantie toe.

INVAL GROEP 3A
Alieke Verhoek vervangt op dit moment Elisa Heuvel in haar bevallingsverlof.
Helaas is Alieke na de kerstvakantie niet meer beschikbaar.
We hebben de volgende invulling gevonden. Gerjanne zal gedurende de periode vanaf de kerstvakantie tot
de voorjaarsvakantie ook op dinsdag in de groep zijn. Op maandag is Edith Bouman uit Ommen
beschikbaar. Na de voorjaarsvakantie zal Elisa terug zijn van haar verlof.
Fijn dat Gerjanne en Edith dit kunnen oppakken.
We willen Alieke hartelijk dank zeggen voor de maanden dat ze ons team heeft versterkt en deze periode
groep 3a heeft kunnen en willen doen.

VERHUIZING
In januari start de nieuwe instroomgroep: groep 1C.
Juf Eline heeft afgelopen week al kennisgemaakt met de kinderen die op 6 januari bij haar in de groep
komen. We willen deze groep niet de trap op laten gaan maar op de benedenverdieping een plekje geven.
Dat zal zijn in het lokaal waar nu groep 3b zit. De beide groepen 3 gebruiken bij het startende
leesonderwijs heel veel materialen welke ook gedeeld worden. Daarom gaat niet alleen groep 3B maar ook
groep 3A naar de bovenverdieping. Groep 4 (van juf Dianne en juf Lenette) moet daarom ook verhuizen.
Groep 4A gaat naar beneden in de klasruimte van groep 3A. Het echte verhuizen doen we op vrijdag
20 december aanstaande.

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben juf Roelie van Noord, ik woon in Koekange.
Ik ben getrouwd en moeder van drie meiden. (25, 23 en 20 jaar)
Mijn hobby`s zijn: wandelen, fietsen, schaatsen en voetbal kijken.
Ik werk als invalster op verschillende scholen in de regio. Ik heb ervaring
in de groepen 1 t/m 6.
Op dit moment val ik in, in groep 6b. Ik werk met veel plezier op de CNS!
Wie weet tot ziens!

BRIGADIERROOSTER
Beste brigadiers,
Bij deze het nieuwe rooster voor het brigadieren, van week 2 t/m week 7.
Wil je de data waarop je ingepland staat, gelijk overnemen in jouw agenda?
Mocht je onverhoopt niet kunnen, probeer onderling dan te ruilen.
Op die manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er elk moment 2 brigadiers staan.
Vriendelijke groet,
Gina Huls en Marjan Zuidberg

CNS-NIEUWS pag.3
STICHTING RUSLAND KINDERHULP
In 2017 hebben we als school geld ingezameld voor deze stichting.
Hieronder staat te lezen wat er met ons geld is gedaan:
Een deel van het gekregen geld is gebruikt tijdens het Kinderproject in
maart. 30 kinderen bezochten Nederland in die periode. Zij werden
ondergebracht in gastgezinnen in Meppel, Nijeveen, Staphorst en Hasselt.
Overdag gingen de kinderen naar Oosterboer in Meppel, waar ze les kregen
van 3 Russische juffen die met hen meegereisd waren. Van de werkgroep
kregen de kinderen rugtassen, gymtassen, broodtrommeltjes, een
drinkbeker en een gevulde etui. De etuis werden deels gesponsord door
Meppel Diep geluk, maar vanuit de werkgroep hebben we aanvullingen
gedaan, zodat de kinderen met goed en evenveel onderwijsleermateriaal naar school konden.
Met jullie geld konden we duurzame materiaal kopen, die bestand waren tegen kinderhandjes
Het grootste gedeelte van het geld, wordt gebruikt om de scholen in Belarus zelf te ondersteunen. In
oktober hebben we een reis gemaakt en geïnventariseerd wat de scholen nodig hebben. Dit varieerde van
sportmaterialen, tot tafels en stoelen en van knutselmateriaal tot een beamer, geluidsinstallaties en
gereedschap voor handvaardigheid.
Mede door jullie donatie hebben we een gedeelte van een vrachtauto kunnen vullen met sportkleding en
schoolmeubilair. Dit transport zal een dezer dagen in Belarus aankomen en de materiaal zullen onder de
scholen verspreid worden.
De resterende wensen vanuit de scholen konden we helaas niet zelf aanschaffen, in verband met de
ingewikkelde wetgeving. Dit waren we in de eerste instantie wel van plan, maar we werden op de vingers
getikt door de hoofdstichting. Uiteindelijk hebben we een andere manier gevonden, om toch te zorgen dat
de scholen de middelen krijgen die ze nodig hebben en dat jullie geld goed terecht komt.
Ik heb van iedere school een wensenlijst ontvangen. Per school mag er dit jaar voor 500 euro aan
materiaal worden aangeschaft (4 scholen).
De wensenlijst stuur ik naar Help People, een zusterorganisatie in Belarus. Zij gaan de wensenlijsten
controleren, de meest relevante producten aanschaffen en de juiste formulieren voor giften invullen, zodat
er geen problemen van komen en er minder belastingen betaald hoeven worden. Vervolgens moeten de
scholen na ontvangst een rapport opmaken en verantwoorden waarvoor het materiaal wordt ingezet.
Zodra dit allemaal rond is, kunnen er foto's gedeeld worden van de aangeschafte materialen.
Al met al hoop ik hiermee te laten blijken dat het geld op verantwoorde wijze gebruikt is/wordt en hoop ik
een beetje inzichtelijk gemaakt te hebben hoe de Russische bureaucratie in zijn werk gaat. Zodra het
transport gearriveerd is en is vrijgegeven, zal ik de foto's delen. De foto's van verder aangeschafte
materialen zullen nog wel even op zich laten wachten.
Vriendelijke groeten,
Fenneke Knol
Stichting Rusland Kinderhulp
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