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DE BIJBELVERHALEN VAN NA DE KERSTVAKANTIE
groep 1, 2 en 3:
Jezus in de tempel
Jezus wordt gedoopt (lam van God)

Lukas 2: 41-52
Matt:3:13-17

groep 4 t/m 8:
Les 1: Johannes de Doper
Les 2: Jezus neemt mensen mee
Les 3: In de synagoge

Marcus 1:1-8
Marcus 1:14-20
Marcus 1:21-28

*lied van de week (groep 5-8): Lied 528: Omdat Hij niet ver wou zijn
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 54,08 opgehaald.

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.

TAS MEEGEVEN
Vrijdagochtend begint voor iedereen de kerstvakantie en daarom gaan alle gemaakte werkjes mee naar
huis. Wilt u uw kind daarom een (plastic) tas meegeven naar school?
Bij groep 1 en 2 deze tas graag voorzien van naam.

SPEELGOEDOCHTEND GROEP 1 EN 2
Vrijdag 20 december is er weer een speelgoedochtend. De kinderen van groep 1 en 2 mogen deze ochtend
speelgoed van thuis meenemen. Graag speelgoed voor binnen, een spel mag natuurlijk ook! Wilt u er
rekening mee houden dat er door meerdere kinderen gespeeld gaat worden met het speelgoed, en dat de
mogelijkheid bestaat dat het stuk kan gaan?
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KERSTVIERINGEN
Er moeten nog drie kerstvieringen plaatsvinden, maar terugkijkend
kunnen we zeggen dat we twee mooie vieringen achter de rug hebben.
Mooi om te horen en te zien dat er na vele oefening iets moois gebeurt
met een boodschap. Hoewel het verhaal hetzelfde is, is de uitvoering
en zijn de accenten heel anders. Fijn ook dat de ouders/verzorgers in
zo’n grote getale opkomen. De groepen voor vanavond wensen we ook
mooie vieringen toe.

AFWEZIG
In de week na de kerstvakantie (vanaf 6 januari) ben ik afwezig. Ik neem dan mijn ‘leeftijdsdagen’
geclusterd op. Maandag 13 januari hoop ik weer op de CNS te zijn.
Mocht er iets zijn wat u wilt bespreken met de schoolleiding, dan zijn Rina (maandagmiddag t/m
donderdag), Paul (maandag en vrijdag), Betty (dinsdag en donderdag) en Jolanda (maandag en dinsdag)
beschikbaar. Een afspraak maken kan via Claudia (461632) op maandag, woensdagochtend en donderdag.
Aldert Dijk

BERICHT NAMENS HET BESTUUR
En zo is 2019 alweer bijna ten einde, het jaar is weer omgevlogen. De
jaarwisseling, altijd een goed moment om stil te staan bij het afgelopen
jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat.
Er heeft binnen het bestuur een grote verandering plaatsgevonden. Onze
directeur is nu medebestuurder waardoor we als bestuur nog beter
kunnen toezien op de school. Binnen het team hebben we de nodige
personele wijzigingen gehad, gelukkig is dat allemaal gelukt ten tijde van
krapte op de arbeidsmarkt. Ook fijn is dat we een financieel gezonde
school zijn, zodat we ook investeringen hebben kunnen doen aan de ICTfaciliteiten binnen school. Het onderhoud komt er binnenkort ook aan, als
de Vereniging van Eigenaren operationeel wordt. Vooruitkijkend krijgt
duurzaamheid een prominente plek aan de bestuurstafel evenals het
onderwijs, wat de 21e eeuw aan vaardigheden van onze kinderen vraagt.
Te denken valt dan aan ICT-vaardigheden, samenwerken en bijv. Engels.
Maar het naderende Kerstfeest, volop gevierd op school met alle kinderen, zet je ook even stil. Stil in deze
donkere dagen, stil bij de wereld om ons heen. We zien zoveel armoede nog altijd, niet eens zo ver weg.
Denk aan de zendingsbijdrage voor Russische en Oekraïense kinderen, de oorlogen met al zijn
vluchtelingen en de klimaatcrisis door de opwarming van de aarde. En er is nog zoveel verdriet ver weg of
heel dichtbij…
Laten we elkaar dan ook heel bewust, in deze tijd van het jaar, liefde, licht en leven wensen. Want we
mogen door de geboorte van het kleine kindje Jezus, weten dat er nog een hoopvolle toekomst voor ons
ligt. “Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.” 2 Korintiërs 9:15
Het bestuur wenst iedereen dan ook hele fijne, verlichte kerstdagen, en een liefdevol 2020.

AFSCHEID
We hebben afgelopen dinsdag afscheid genomen van juf Alieke
Verhoek. Alieke was niet langer beschikbaar voor ons. Ze had
verplichtingen in haar eigen Vereniging in Genemuiden. We zijn blij
dat ze de afgelopen maanden bij ons heeft gewerkt en beide, zowel
wij als zij zelf, kijken daar met een goed gevoel op terug.
De komende periode neemt Elisa Heuvel, aansluitend aan haar verlof,
ouderschapsverlof op. Na de voorjaarsvakantie zal ze terugkomen op
school. Tot de voorjaarsvakantie zal juf Edith Bouwman uit Ommen op
maandag werken en Gerjanne zal in die periode ook op dinsdag in de
groep zijn. We zijn blij dat we het op deze manier weer hebben
kunnen invullen.
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VEERTIEN GROEPEN
Na de kerstvakantie gaan we verder met veertien groepen. De allerjongsten (instroomgroep) komen bij juf
Eline Winters. De toegangsdeur voor deze kinderen is de hoofdingang aan de parkeerplaatskant.
De beide groepen drie gaan de trap op en komen naast elkaar in de beide lokalen aan de kant van het
schoolplein. Groep 4a gaat naar de benedenverdieping. De kinderen van groep 4a en van 3a en 3b blijven
dezelfde toegangsdeur gebruiken als altijd.

BEDANKT OUDERS
Bedankt aan álle ouders die iets doen of hebben gedaan in de
school om het onderwijs aan hun kinderen zo fijn, gezellig,
goed, veilig en gezond mogelijk te maken!
Bedankt ouders in de Ouderraad voor jullie allerhande hand-en-span
diensten, bedankt ouders in de Medezeggenschapsraad voor jullie
kritische noot, bedankt oude en nieuwe verkeersouders en alle ouders
die brigadier zijn voor de veiligheid die hiermee geboden wordt,
bedankt ouders die de school mooi en gezellig aankleden ieder thema
opnieuw, bedankt luizenmoeders voor de regelmatige controles,
bedankt ouders en grootouders die mee gaan met de uitjes en die iets
lekkers bakken bij activiteiten.
Het is altijd gevaarlijk om iedereen te benoemen omdat je dan
misschien iemand vergeet, maar het is ook goed om ze bij naam te
noemen en zo iedereen te bedanken voor hun inzet! En denk je toch
dat jou inzet ontbreekt in de lijst, dan onze welgemene excuses!
Bedankt, namens het bestuur!

FOTO’S SINTERKLAAS
Er zijn vele, vele foto’s gemaakt op 5 december jl. We hebben een stick met 259 foto’s gekregen.
De collega’s zijn aan het uitzoeken voor welke kinderen er een afbeeldingsverbod is. Dat is een hele klus
en vraagt grote zorgvuldigheid en dus ook tijd. Juist in de eerste vier groepen gaat het om tientallen
kinderen waarvoor een herleidbaar fotoverbod geldt. We hopen op korte termijn de juiste foto’s
beschikbaar te hebben. Mocht u een datalek ervaren, wilt u dan contact met mij opnemen?
Aldert Dijk

ACTIES IN HET ONDERWIJS
Op het eerste CNS Nieuws van 2020 zal een stukje staan over de actiedagen welke door de vakbonden zijn
aangekondigd voor 30 en 31 januari. In mijn bijdrage zal ik uitleggen welke achtergronden er zijn bij de
eventuele acties. Op donderdag 16 januari zal ik aangeven hoe wij op de CNS omgaan met de acties.
Dat is twee weken voor de actiedagen.

