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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
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Hemelvaart
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*lied van de week (groep 5-8): Lied 663: Al heeft Hij ons verlaten

DE MAATREGELEN

Na 8 weken konden eindelijk de deuren van de school weer open. Natuurlijk was de helft van de kinderen
maar aanwezig, maar het voelt toch wel weer als vanouds.
Vooraf hadden we met ons allen gesproken over de maatregelen die we zouden nemen. Het aantal
protocollen en suggesties over de aanpak was talrijk.
Wij zijn op de CNS uitgegaan van twee principes:
1. We gebruiken ons gezonde verstand.
2. We letten extra op de hygiëne.
Met het gebruiken van het gezonde verstand bedoelen we ook dat de bekende maatregelen ook op school
gelden. Denk aan het hoesten in de elleboog, anderhalve meter afstand houden, gebruik van papieren
zakdoekjes en daarna weggooien en thuisblijven als er sprake is van ziekte bij het kind of in het gezin.
Extra hygiëne hebben we door middel van vaker handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, de
deuren zo veel mogelijk open, in de klassen desinfectiemiddelen, extra schoonmaak inzet en
materialen, meubels en de trapleuningen extra afnemen.
Mooi om te zien was dat gistermorgen dezelfde kinderen op school kwamen als maandag en dat ze al
gewend waren aan het verzamelen bij de juf of voor de oudere kinderen, het meteen naar binnengaan,
meenemen van de jas in de klas en dat de helft van de groep er maar is.
Ook de ouders, u allen, hebben het goed opgepakt. Geen ouders op het schoolplein. Zo laat mogelijk maar
wel op tijd op school komen. Uitzwaaien bij de heg. Prima!
Een aandachtspunt is wel dat de vier ingangen van het plein geblokkeerd kunnen raken door uitzwaaiende
ouders of oppas. Ook de anderhalve meter wordt buiten de heg niet door ieder in acht genomen.
Een meedenkende ouder gaf de suggestie mee dat de juffen van de kleutergroepen de kinderen halen
vanaf de parkeerplaats. Bezwaar daarvan is de onderbreking van de verkeersstroom van ouders die met
de auto de kinderen brengen. Met ingang van morgen, vrijdag 15 mei staan de leerkrachten van groep 1
en 2 op het plein bij de heg in plaats van voor de lokalen. Vanaf alle vier de ingangen van het plein kunt u
uw kind naar de juf zien gaan.
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NIEUWE MAATREGELEN?

Aanstaande woensdag, 20 mei, zijn er nieuwe maatregelen te verwachten. Wat daar uitkomt, laat zich nu
nog raden. Deze maatregelen zullen dan waarschijnlijk na Pinksteren ingaan.
We wachten af.

ZENDINGSGELD

We hebben dit schooljaar elke maandag het zendingsgeld kunnen
meenemen wat we hadden bedoeld voor Small Miracles. De
afgelopen 8 weken was de 'opbrengst' erg mager. We waren niet op
school maar een enkeling heeft afgelopen week iets meegenomen,
ook voor de afgelopen periode. Nu we wel weer op school zijn, is er op maandag maar een halve groep.
Van harte de collecten aanbevolen al gaan we niet zoals we gewend waren het geld op school tellen en
vermelden op het CNS Nieuws. Dit in verband met de hygiëne.
We hebben besloten om het huidige doel te handhaven tot aan Kerst. Daarna kiezen we een ander project.

GEEN CNS-NIEUWS

In verband met de korte werkweek door het Hemelvaart weekend is er volgende week geen CNS Nieuws.

BEDANKT!

Wij willen de Ouderraad hartelijk danken voor de mooie bos
bloemen die wij hebben ontvangen, om ons succes te wensen met
de start op school. Wat een mooie verrassing!
We vinden het ontzettend fijn om weer met de kinderen op school te
zijn en ons lesgeven op de ‘normale’ manier op te kunnen pakken.

BROODACTIE

Vanwege het coronavirus hebben we de broodactie even in de wacht moeten zetten.
We zijn druk bezig om te kijken of we de broodactie toch nog door kunnen laten gaan in een aangepaste
vorm. Wanneer wij meer weten over een eventuele datum en de organisatie hiervan, dan horen jullie dit
zo spoedig mogelijk.
Groeten de Ouderraad
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BRIGADIERROOSTER

Afgelopen dinsdag hebben jullie het brigadierrooster ontvangen.
De ouders die brigadieren, mogen zoals gebruikelijk het veiligheidshesje ophalen uit de
hal. Een kleine wijziging:
In het rooster staat als aanvangstijd 8.25 uur tot 8.40 uur, maar dit moet zijn
van 8.20 uur tot 8.35 uur.

