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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Wat de Here Jezus leert (een wijs man)
Sterker dan de storm

Matt. 5-7
Luk. 8:22-25

groep 4 t/m 8:
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit
Vijf broden en twee vissen
Jezus over het water

Marcus 6:6b-13
Marcus 6:30-44
Marcus 6:45-52

*lied van de week (groep 5-8): Lied 542: God roept de mens op weg te gaan
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 81,75 opgehaald.

WIJZIGING SCHOOLTIJDEN
Uit de enquête is gebleken dat een meerderheid van de ouders voor wijziging van de schooltijden is.
Daarbij gaf circa driekwart van de ouders aan voorkeur te hebben voor een semi-continurooster en een
kwart van de ouders stemde op het 5 gelijke dagen model. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd
met het voorstel zoals het er nu ligt. Er is goed geluisterd naar de mening van ouders. Zo blijft de
woensdagmiddag een vrije middag voor de hele school, start de schooldag een kwartier eerder en lossen
we hiermee de toenemende drukte bij het overblijven op. Tot slot sluit een continurooster aan bij de
wensen van de meesters en juffen van de toekomst en blijft de CNS hiermee een aantrekkelijke werkgever
voor leerkrachten en daarmee ook een aantrekkelijke school voor de leerlingen.
Groep 1 t/m 4
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 12.00 uur

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 12.00 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 12.00 uur

8.30 – 14.30 uur

8.30 – 14.30 uur

Groep 5 t/m 8
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EEN NIEUW RAPPORT
Vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 een nieuw rapport mee naar huis. Een rapport dat we als
team zelf hebben samengesteld. Een jaar geleden is een werkgroep gestart met het ontwerpen van een
nieuw rapport. Collega’s gaven aan wat uit het oude rapport moest worden overgenomen en welke
veranderingen er gewenst waren. Ook is er een enquête onder ouders van een bovenbouwgroep geweest.
Al deze uitkomsten hebben geleid tot dit nieuwe rapport. Eén van de veranderingen is dat er bij veel
vakken geen 5 maar 4 waarderingen zijn. Daarnaast wordt het geven van cijfers uitgebreid: kinderen
vanaf groep 6 krijgen cijfers. In het voorwoord dat in het rapport zit wordt uitleg gegeven van dit rapport,
over de verschillende vakgebieden, over de letterwaarderingen en een uitleg over de Cito-niveaus.
Het overzicht van de Cito-toetsen blijft u ontvangen. Voorheen werd dit als los blaadje in het rapport
gedaan, vanaf nu komt dit overzicht in een apart hoesje.
*De kinderen van de huidige groep 8 krijgen dit jaar nog het oude rapport.
*De kinderen van groep 1 en 2 krijgen vlak voor de zomervakantie een rapport.
Vrijdag ontvangt uw kind ook het oude rapport, dit mogen de kinderen houden.

BROODACTIE
Maandag worden de formulieren voor de broodactie uitgedeeld. Er mag dan direct
begonnen worden met de verkoop. Extra formulieren liggen in het keukentje op het
leerplein.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

VOMOL GROEP 7
Morgenvroeg gaan de kinderen van groep 7 deelnemen aan het VOMOL-project. VOMOL is de afkorting
van Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Het gaat om grote landbouwmachines als een ploeg,
een maaier, een hakselaar, grote opraapwagens, een mesttank en dergelijke. Kinderen leren te ervaren
wat de chauffeur kan zien, hoe een machine soms uitzwenkt, dat deze machines niet in de berm moeten
komen enzovoort. Het gaat om het bewust maken van deze grote voertuigen in het verkeer en hoe de
kinderen er het meest veilig mee om kunnen gaan. Bedrijven uit Staphorst en omgeving stellen de
machines beschikbaar. Studenten van de Landbouwschool helpen bij de organisatie. De gemeente
Staphorst stimuleert dit project van harte. Waarom? Allemaal voor de veiligheid van onze kinderen!

GEVONDEN VOORWERPEN
Er liggen heel veel gevonden voorwerpen in school. Tijdens de oudercontactavonden liggen alle spullen
beneden in de hal. Wilt u eens kijken of er iets bij ligt wat van uw kind is?

GEBOORTE
Op 18 januari 2020 is Loyd geboren, zoon van Johan en Janita en broertje van
Denzel (groep 4a) en Zoë.
Adres: Mokkenland 42, 7951 HE Staphorst
Van harte gefeliciteerd!
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