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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Bartiméus
De Barmhartige Samaritaan

Marcus 10
Lucas 10

groep 4 t/m 8:

Jezus zoekt buitenstaanders op
Aren plukken op sabbat
Een genezing op sabbat

Marcus 2:13-17
Marcus 2:23-28
Marcus 3:1-6

*lied van de week (groep 5-8): Lied 863: Nu laat ons God de Here
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 64,54 opgehaald.

BRIGADIERROOSTER
Beste brigadiers,
Bij deze nogmaals het rooster voor het brigadieren, van week 2 t/m week 7
(zie bijlage). Wil je de data waarop je ingepland staat, gelijk overnemen in
jouw agenda? We hebben gemerkt dat het nog niet bij iedereen duidelijk is,
wanneer ze ingepland staan, omdat er soms maar één brigadier staat en
soms geen brigadier. Om de veiligheid van onze kinderen te kunnen blijven
waarborgen, is het belangrijk dat er ieder moment twee brigadiers staan.
Mocht je onverhoopt niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen.
Vriendelijke groet,
Gina Huls en Marjan Zuidberg

MR VERGADERING 28 JANUARI
De MR vergadert op dinsdag 28 januari.
Deze vergadering is openbaar, de agenda is op te vragen bij juf Jessica.
Mocht u bij de vergadering aanwezig willen zijn, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen
naar: jessica@cnsstaphorst.nl.
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ACTIEDAGEN
Binnen het onderwijs is er (nog steeds) grote zorg over de toekomst. Zijn er voldoende leerkrachten om
onze kinderen les te geven? Hoe wordt het te kort aangepakt en het liefst opgelost? Een punt voor en van
actie!
Ook de werkdruk is een aandachtspunt. Ondanks goede tegemoetkoming in het verlichten van de
werkdruk, is deze nog steeds voelbaar. Daarnaast zijn de salarismaatregelen niet aangemerkt als
structureel.
De vakbonden hebben voor het gehele onderwijs twee actiedagen aangekondigd, namelijk op donderdag
30 en vrijdag 31 januari 2020.
Alle collega’s en het bestuur, staan achter de actiepunten en delen de zorg voor de toekomst.
Staken, de school sluiten, ervaren wij niet als het juiste middel.
De school is op die dagen ‘gewoon’ open.
Of wij op die dagen ook een bepaalde vorm van actie hebben, weten we op dit moment nog niet, maar
deze actie zal niet bestaan uit het sluiten van de school.

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!

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?

Op de avond dat u ingedeeld bent,
meldt u zich bij de leerkracht van uw
oudste kind. Wanneer hier voldoende
hulp is kunt u een andere ruimte gaan
schoonmaken. Op de deur van elke
ruimte zal een afstreeplijst hangen
met de dingen die schoongemaakt
moeten worden.
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.
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