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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Vissen, midden op de dag
Jezus en de sabbat

Lukas 5:1-11
Lukas 6:1-11

groep 4 t/m 8:
De storm op het meer
De man die niet fris was
Het dochtertje van Jaïrus

Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-43

*lied van de week (groep 5-8): Lied 855: Hem even aan te mogen raken
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 115,25 opgehaald.

SPELLETJESOCHTEND - MORGEN
Morgenvroeg mogen alle kinderen een spelletje meenemen naar school.
In verband met de staking is het de bedoeling dat wij morgen spelletjes gaan spelen. De mensen in Den
Haag nemen het onderwijs nog niet serieus genoeg en daarom nemen wij het morgen ook even niet zo
serieus  Op deze manier willen wij achter onze collega’s in het land staan en onze zorg voor de toekomst
delen. Graag spelletjes die je samen kunt spelen.

VRIJE MIDDAG GROEP 8 – 31 JANUARI
Morgenmiddag zijn de kinderen van groep 8 vrij, om ze de gelegenheid te geven om de
open dagen te bezoeken van de voortgezet onderwijsscholen.

SCHOONMAAKAVOND
Aan alle ouders die mee hebben geholpen vorige week met de schoonmaak,
heel hartelijk dank! Wat fijn om een schone school binnen te lopen.
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OPKOMST SCHOONMAAKAVOND LAAG
Helaas was de opkomst erg laag tijdens de schoonmaakavond.
Wij hopen dat we tijdens de zomerschoonmaak op alle ouders kunnen rekenen die nog niet geweest zijn.

INLOOPKWARTIER GROEP 4 T/M 8
Volgende week houden we weer een inloopkwartier voor ouders van kinderen uit groep 4 t/m 8.
Er is dan de gelegenheid om voor schooltijd in de klas te komen en samen met uw kind schriften e.d. te
bekijken. U bent met uw kind vanaf 8.30 uur welkom, als om 8.45 uur de tweede bel gaat willen we met
de les beginnen. (kinderen waarvan de ouders niet komen blijven op het plein tot de eerste bel van 8.40
uur)
Maandag 3 februari
Dinsdag 4 februari
Donderdag 6 februari
vrijdag 7 februari

gr
gr
gr
gr

6a – 6b
7-8
4a – 4b/5b
5a

INLOOP GROEP 3A - 3B
In plaats van een inloopkwartier, zijn de ouders van groep 3a en 3b, volgende week de hele week welkom,
tussen kwart voor negen en negen uur. U kunt als ouders dan spelletjes doen, samen met uw kind.

VOORLICHTING SMALL MIRACLES
Vrijdag zijn 2 mensen van de stichting Small Miracles op school geweest om in alle groepen voorlichting te
geven over hun activiteiten in Oekraïne. De CNS-kinderen waren onder de indruk van de verhalen over de
leefomstandigheden van de kinderen daar. Iedereen heeft een kaartje meegekregen met informatie.
Mocht het kwijtgeraakt zijn, dan kunt u het hier nog lezen:

We gaan tot aan de zomervakantie nog door met geld bij elkaar te brengen voor deze stichting.
Elke week is op het CNS-Nieuws te lezen wat de opbrengst is van het geld dat de kinderen op maandag
meenemen. Dit totaalbedrag is niet erg hoog als je het deelt door het aantal kinderen dat op school zit.
(op dit moment 325 kinderen) Het zou mooi zijn als de komende tijd, na deze voorlichting, meer geld
wordt meegenomen voor het goede werk dat deze stichting doet.
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.small-miracles.nl/

GEEN PUSHBERICHT VAN PARRO?
Er zijn ouders die op hun telefoon geen melding krijgen dat er een bericht is via Parro.
Op de site van Parro staat hierover een uitgebreide toelichting:
https://support.parro.com/hc/nl/articles/115000426369-Waarom-ontvang-ik-geenpushberichten-notificaties-
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BROODACTIE
Binnenkort is het weer zover, de jaarlijkse actie waarmee we geld inzamelen voor
onze school. Na vele jaren worstenactie is het nu tijd voor BROOD! We hebben
Bakkerij Ubak bereid gevonden ons te helpen met deze broodactie. In de week van
10 februari krijgt uw (oudste) kind een bestelformulier met een begeleidende brief
mee naar huis. Om het wat overzichtelijker te maken hebben we er voor gekozen
om per gezin 1 bestelformulier mee te geven. Vandaar dat alleen het oudste kind
van het gezin een formulier mee krijgt. Dit betekent echter niet dat hij/zij alleen
verantwoordelijk is voor de bestellingen. Dus laat uw kinderen gezellig samen bij uw
buren/familie/vrienden langsgaan om zoveel mogelijk te verkopen.
Laten we er ook dit jaar weer een groot succes van maken!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

GEBOORTE
Op 20 december is Dani geboren, dochter van Arjan en Anneke
en zusje van Zara en Denzel (groep 4a).
Adres:
Prins Bernhardstraat 15
7951 BN Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

PAASVIERING IN DE KERK
Donderdag 9 april organiseren de groepen 7 en 8 een paasviering
in de kerk. De viering is 's ochtends onder schooltijd.
Kinderen uit de groepen 7 en 8 spelen het paasverhaal.
Tussen de bedrijven door zullen er ook muzikale intermezzo's
plaatsvinden. Deze worden verzorgd door leerlingen uit de
bovengenoemde groepen en hun docenten van Scala Meppel.
We hopen op veel belangstelling van ouders, opa's, oma's enz.
Alvast van harte uitgenodigd.
Hans, Rina, Rianne en Bertha

ACTIEDAGEN
Vele collega’s van ons staken vandaag als actiemiddel om duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren in
het onderwijs, om de toekomst veilig te stellen. Echter, het gaat niet alleen om de toekomst, ook de
huidige situatie in het onderwijs kent de nodige problemen. Wij hebben niet voor niets een groep vrijaf
moeten geven deze week. Er was geen invaller te vinden. Juist dit is misschien wel de grootste zorg. Zijn
er in de toekomst voldoende leerkrachten om onze kinderen les te geven? Begin van deze week heeft de
minister geld beschikbaar gesteld voor zij-instromers. Maar willen er wel mensen vanuit een andere baan
instromen in het onderwijs waar de werkdruk hoog is en het salaris niet passend is bij de
verantwoordelijkheid en de opleiding? Naar onze mening is het goed om dat op de een of andere manier in
brede zin duidelijk te maken. Hoe? Door deel te nemen aan een manifestatie, een handtekening zetten
onder een petitie, een andere invulling te geven aan de schooldagen en dergelijke. Op die manier willen
wij ons signaal afgeven.
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BERICHT VAN TSO
Wie wil ons gezellige TSO-team komen versterken?
Neem dan contact op met Mariska Bloemberg: 06-43298269
of Ramona Frijlink: 06-12382554.
En wie heeft er leesbladen voor ons TSO-team, bijvoorbeeld:
Tina, Donald Duck, voetbal- of autobladen?

FLEUR BLOEMEN STICHTING
Fleur Bloemen was een meisje uit Staphorst die veel gepest is. Ruim 7 jaar geleden is ze overleden na
zelfdoding. Haar familie en vrienden hebben een stichting opgericht met haar naam. Het doel is het
voorkomen van pesten, bewustwording van wat pesten met iemand kan doen en het begeleiden van
mensen die worden gepest. Als bewustwording van de gevolgen van pesten, is een wandbord gemaakt en
deze wordt aangeboden aan alle scholen. Wij hebben er ook eentje gekregen. We zullen er nog een
passende plaats voor zoeken. Daarna zullen we duidelijk maken wie Fleur was, wat de Fleur Bloemen
Stichting tot doel heeft en een toelichting verzorgen bij de achtergrond bij dit bord.

