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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Het wonder van de wijn
Een tempelplein of marktplein?

Joh. 2:1-12
Joh. 2:13-25

groep 4 t/m 8:
De schoonmoeder van Petrus wordt beter
De melaatse man
De verlamde

Marcus 1:29-39
Marcus 1:40-45
Marcus 2:1-12

*lied van de week (groep 5-8): Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 59,62 opgehaald.

OPBRENGST KERSTVIERINGEN
Tijdens de kerstvieringen is er totaal € 282,20 opgehaald voor
Stichting Small Miracles.

HERINNERING: VOORLICHTINGSAVOND VO GROEP 8
Denkt u aan de voorlichtingsavond van de VO-scholen, op dinsdag 14 januari, om 19.30 uur,
hier op school.

START EHBO LESSEN GROEP 8
Morgen wordt er in groep 8 gestart met de EHBO lessen.
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VOORLEESONTBIJT
Op woensdag 22 januari houden we weer het
voorleesontbijt op school.
Alle kinderen mogen die dag hun ontbijtje en wat te drinken mee
naar school nemen. In de klas wordt dat dan opgegeten en
gedronken, onder het genot van een voorleesverhaal.
Kinderen mogen die ochtend in hun pyjama of onesie naar school
komen (wel graag met kleding eronder). Naast de ontbijtspullen
moet die ochtend ook eten en drinken voor de pauze mee naar
school genomen worden. Het doel van deze ochtend is het
(voor)lezen weer even extra onder de aandacht brengen. We hopen
op een gezellig en leerzaam ontbijt!

NIEUWE CAO AFSPRAKEN VOOR HET ONDERWIJS







Er is afgesproken dat er met ingang van 1 januari jl. een loonsverhoging zal zijn van 4,5%.
Er komt in februari een eenmalig bedrag voor het feit dat er in de afgelopen maanden geen caoafspraken zijn gemaakt.
Directeuren worden gecompenseerd omdat deze groep voor de laatste loonstijging niet in
aanmerking kwamen.
Het scholingsbudget wordt met € 100 verhoogd per persoon.
Partners krijgen een aanvullend geboorteverlof.
Het speciaal onderwijs krijgt eenmalig extra geld voor onderwijsondersteuning.

Deze maatregelen zien er goed uit en de bonden zijn hiermee op zich tevreden. Er is echter geen
toezegging dat de genoemde afspraken structureel zijn. Over werkdrukvermindering en over het tekort
aan bevoegde leerkrachten wordt niets gezegd. Dat er soms klassen naar huis gestuurd moeten worden,
ook in onze regio, is een grote zorg voor zowel ouders als voor het onderwijzend personeel. Alles bij elkaar
geeft het een dubbel gevoel. De cao-afspraken zijn op zich prima, maar er ontbreken essentiële thema’s.
Vandaar dat de bonden oproepen tot een tweedaagse actie en wel op 30 en 31 januari aanstaande.
Hoe we hier mee omgaan op de CNS leest u volgende week donderdag op het CNS Nieuws.
Aldert Dijk

VOETBALWEDSTRIJD PEC ZWOLLE VROUWEN
Op vrijdag 7 februari voetballen de dames van PEC Zwolle tegen de dames van VV
Alkmaar. Leerlingen van basisscholen uit de regio Zwolle kunnen deze wedstrijd gratis
bezoeken, alle andere belangstellenden kunnen voor €5 een kaartje kopen en de
wedstrijd kijken.
Ga je ook mee?
Aanmelden kan door vóór 29 januari te mailen naar sabine@cnsstaphorst.nl.
Ouders/verzorgers die mee willen mogen zich ook opgeven door te mailen naar
bovenstaand mailadres.
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DE SCHOONMAAKAVOND: DONDERDAG 23 JANUARI
Hoe ziet de
schoonmaakavond eruit?

Welke avond wordt u
verwacht?

We beginnen de avond om 18.30 uur,
maar wanneer dat te vroeg is, bent u
ook later van harte welkom. Wanneer
u alleen maar een gedeelte van de
avond aanwezig kunt zijn i.v.m.
andere verplichtingen is dat prima.
Alle hulp is welkom en wordt door
ons gewaardeerd! We hopen om
21.00 uur klaar te zijn.

Uw achternaam begint met A t/m J?
Dan wordt u verwacht op:
donderdag 23 januari.

Voor koffie, thee en koek wordt
gezorgd!

Uw achternaam begint met K t/m Z?
Dan wordt u verwacht op:
maandag 29 juni.
Het is mogelijk dat u niet kunt op de
avond waarop u verwacht wordt. Zou
u dan willen ruilen met iemand van de
andere datum? Laat dit even aan de
leerkracht weten, zodat wij weten op
wie we kunnen rekenen.
Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Team CNS

Wat neemt u mee?
Emmer en doekjes.
Evt. spons, zeem,
ramenwisser, stofzuiger etc.
Voor schoonmaakmiddelen
wordt gezorgd.

