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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
In het begin
In het paradijs

Genesis 1:1-25
Genesis 1:26/2

groep 4 t/m 8:
Les 1 De berg op
Les 2 Het gouden kalf
Les 3 Mozes bidt voor het volk

Exodus 24 en 31:18
Exodus 32: 1-19
Exodus 32:30 – 34:10

*lied van de week (groep 5-8): Lied 528 Omdat hij niet ver wou zijn

Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Vanaf maandag mag er weer geld mee worden genomen voor de collecte.

WELKOM
Na 6 weken zomervakantie gaan de schooldeuren weer open en wij heten jullie allen weer van harte
welkom. De afgelopen week is er alweer druk gewerkt om alles startklaar te maken zodat we kunnen
beginnen. Misschien voelen we allen nog een beetje de vakantietemperaturen, maar de komende week zal
het enigszins dragelijker worden. Ook corona is nog erg actueel. Beide aandachtspunten, de temperatuur
en corona komen hieronder nog terug.
De afgelopen jaren zijn we een nieuw schooljaar altijd gestart met “de gelukkige klas”. Dat gaan we nu
ook doen, maar anders. Dat komt hieronder ook terug. Maar we willen wel dat alle kinderen en ook alle
betrokkenen bij de CNS iets van ‘geluk’ meekrijgen. Met Gods zegen mogen we dat ervaren.
Een goed schooljaar gewenst.
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CORONA

Het coronavirus is nog in volle hevigheid onder ons. In onze regio op dit moment erg beperkt, maar er zijn
oranje en zelfs rode gebieden op de kaart van Nederland en Europa.
Wij willen doen wat we kunnen om het virus in te dammen. Net als voor de zomervakantie zijn er twee
basis aandachtspunten:
1. Gebruik je gezonde verstand.
2. Let extra op de hygiëne.
Dit houdt o.a. in dat er geen ouders op het plein en in school komen tenzij op afspraak.
De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 staan om vijf voor half 9 buiten om de kinderen buiten op te
vangen. Daarna gaan ze groep voor groep naar binnen.
Volwassenen spreken elkaar ook aan op de anderhalve meter afstand. Misschien lastig, maar wel doen!
Bij klachten, thuisblijven. Wij hanteren de beslisboom, zie onderaan het CNS-Nieuws.
Als u vanuit een oranje of rood aangemerkt gebied komt of bij twijfel over de klachten, is de actie of laten
testen of naar de huisarts. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid en voor die van anderen.
Vandaar de maatregelen.

OPHALEN/BRENGEN KLEUTERS

De juffen van groep 1 en 2 staan om 8.25 uur klaar op het schoolplein. De kinderen mogen zelf naar de juf
toelopen. Als de groep compleet is, gaat de groep naar binnen.
Wij begrijpen dat het voor nieuwe kinderen en kleuters spannend kan zijn om (weer) naar school te gaan.
Durft uw kind niet zelf naar de juf toe te lopen? Loop dan gerust even mee.
Ophalen mag binnen de heg op het schoolplein.

SCHOOLTIJDEN

In de coronaperiode van de maanden voor de zomervakantie hebben we al de
schooltijden gebruikt die we met elkaar hebben afgesproken. Het zou officieel dit
schooljaar ingaan. De kinderen komen om half negen. De schooldag duurt van
half 9 tot half 3 waarbij alle kinderen in de groep lunchen.
De kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 zijn op woensdag en op vrijdag om 12
uur vrij. De kinderen van de bovenbouw gaan op woensdag tot 12 uur naar
school.

BEREIKBAARHEID LEERKRACHTEN
Alle leerkrachten zijn het best te bereiken via de mail. Eerst de voornaam intypen gevolgd
@cnsstaphorst.nl of via Parro.

TEMPARATUREN EN VENTILATIE

Op de juiste momenten zullen we de ramen en deuren sluiten en openzetten. Voor zonneschermen en
rolgordijnen geldt hetzelfde. Als er extra maatregelen genomen moeten worden, met name aan de
westkant (P plaats kant), zullen we dat doen.
Ons ventilatiesysteem is op orde. Het onderhoud is oké. De filters zijn voor de zomer vervangen. Er wordt
verse lucht rondgepompt en de oude lucht uit het gebouw wordt weggehaald.
Goed ventileren met een open deur en een open raam(pje) zullen we zoveel en zo vaak als het kan ook
doen.

“DE GELUKKIG KLAS”

De afgelopen jaren hadden we een voorlichtingsavond, een moment waarop de
ouder en het kind samen met de leerkracht(en) een gesprek hadden, een
kennismakingscontact enzovoort. Dat gaan we i.v.m. corona dit jaar niet doen.
Er zal een andere invulling aan worden gegeven. Hierover ontvangt u nog
bericht. We gaan in ieder geval in de groepen een basis leggen om samen met
elkaar te komen tot een “gelukkige klas”.
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NIEUWE COLLEGA’S

In groep 8 heten we als opvolger van Hans Grobbe, Bart Stevens welkom. In groep 7 zal door groei van de
school Jarno Harink de leerkracht zijn. Als vervanger van Elisa Heuvel, die nog niet kan beginnen, is Jaap
Rebergen de leerkracht van groep 3 op maandag en dinsdag.
Alle drie hebben zich al voor de vakantie op het CNS-Nieuws voorgesteld. We wensen hen veel succes.

SCHOOLGIDS

Vanmorgen hebben we een teamfoto gemaakt waarbij de anderhalve meter goed in acht genomen is. Deze
foto zal in de Schoolgids komen en we verwachten binnen twee weken de Schoolgids digitaal beschikbaar
te hebben.

GYMROOSTER

De sporthal is toegankelijk. Er zijn maatregelen genomen en afspraken gemaakt over looproutes e.d. om
het coronavirus geen kans te geven.
Maandag is er nog geen gym. Er volgt nog een gymrooster.

PARRO: NIEUWE MANIER VAN INLOGGEN VOOR OUDERS

Vanaf schooljaar 2020/2021 log je als ouder op een nieuwe manier in.
Inloggen op Parro en het ParnasSys Ouderportaal kan nu met één account. Wij willen
u vagen opnieuw in te loggen.
In onderstaande link vindt u alle informatie over het inloggen en aanmaken van een
nieuw account.
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360014666579
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