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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
De goede Herder
Vier mannen en hun zieke vriend
groep 4 t/m 8:
Twaalf apostelen
De zaaier
Het koninkrijk van God

Lucas 15

Marcus 3:13-19
Marcus 4:1-20
Marcus 4:26-34

*lied van de week (groep 5-8): Lied 538: Een mens te zijn op aarde
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 67,47 opgehaald.

PLANNEN VAN GESPREKKEN GROEP 1 T/M 7
Binnenkort vinden de gesprekken plaats tussen ouders en leerkrachten van groep 1 t/m 7.
Bij wijze van proef, willen we de ouders van groep 7, de keus geven om hun kind mee te nemen naar het
gesprek. Morgen krijgen de ouders met meer kinderen op school. via Parro de mogelijkheid om zelf een
datum en tijd te kiezen. Dinsdag 28 januari zijn de ouders met 1 kind aan de beurt. U kunt in Parro zien
welke momenten nog beschikbaar zijn. We willen u met klem vragen om 10 minuten tijd tussen de
gesprekken over uw kinderen open te laten.

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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DE VOORLEESWESTRIJD
Eva Boldewijn heeft gistermiddag onze school
vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd, waarin de beste
voorlezer van Staphorst werd uitgekozen.
Het was een gezellige middag, met mooie verhalen en veel
enthousiaste klasgenoten en familie.
Eva heeft het supergoed gedaan!
De jury heeft na goed beraad, een leerling van de
Iekmulder uitgekozen als winnares.

BURGERSCHAPSVORMING
In de media is burgerschapsvorming op de basisschool een onderwerp wat nog
weleens voorbijkomt. Het gaat vooral om onderwerpen als democratie, integratie en
sociale vaardigheden. Hoe daar vorm en inhoud aan gegeven moet worden is niet bij
iedereen duidelijk. Er zijn wel (kern-)doelen voor geformuleerd, maar deze zijn er
vaag en ruim. Actief burgerschap is een wettelijke verplichting en de minister wil
graag weten hoe het landelijk op de verschillende scholen wordt ingevuld.
Daarom is er een landelijk onderzoek gestart waar onze school ook voor uitgekozen
is. Volstrekt anoniem hebben de kinderen van groep 8 een vragenlijst ingevuld en
ook Hans Grobbe als leerkracht heeft een bijdrage geleverd. Landelijk komt er dan
een beeld hoe actief burgerschap is ingevuld en daar gaat de politiek iets van
vinden. Na enige tijd zal er nog een inspecteur bij ons op school langskomen met de
vraag hoe wij dit onderzoek hebben ervaren.
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DE SCHOONMAAKAVOND: VANAVOND!
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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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.

Spelen met robots
Vrijdagmiddag 24 januari van 15.00-17.00 kun je spelen met de Ozobot, Zowi en Microbit
Er zijn meerdere robotjes beschikbaar voor verschillende leeftijden om mee te programmeren. Van eenvoudig naar wat
moeilijker. We hebben handleidingen en opdrachtkaarten waardoor je er zelf mee aan de slag kunt en kunt kiezen wat je
leuk vindt.
Voor wie?
Spelen met robots is geschikt voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar.
Wanneer? Vrijdag 24 januari in Bibliotheek Staphorst
Van 15.00 tot 17.00 uur.
Deelname is €1,00 p.p.
Meer informatie
Opgave is niet verplicht; het is een vrije inloop; vol=vol.
Gaat er iemand weg, dan schuif je gewoon aan.

