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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Uit het paradijs
Twee soorten mensen

Genesis 3
Genesis 4

groep 4 t/m 8:
Les 1 De tabernakel
Les 2 De tabernakel (vervolg)
Les 3 Priesters en Hogepriester

Exodus 25 - 27
Exodus 35:30 – 40:38
Exodus 28, 29 en 39

*lied van de week (groep 5-8): Lied 512 O jezus, hoe vertrouwd en goed

Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 46,90 opgehaald.

Ook dit jaar wordt er weer geld ingezameld voor Plan
Nederland. Daarnaast zal er tot aan de kerstvakantie geld op
worden gehaald voor Stichting Small Miracles. Hier hebben wij
afgelopen jaar ook geld voor opgehaald. Door de coronaperiode,
de periode dat wij geen geld hebben kunnen inzamelen, is
besloten om de stichting nog tot de kerstvakantie te blijven steunen.
Iedere maandag mag er geld mee worden gegeven aan de kinderen.
Met op dit moment 325 kinderen op school, moet het toch mogelijk zijn om een mooi
bedrag op te halen iedere maandag.

PARRO

Nog niet alle ouders hebben Parro geactiveerd. Dit betekent dat u niet
alle berichten ontvangt van de meester of juf. Daarom willen wij aan u
vragen om alsnog zo snel mogelijk Parro te activeren.
Loopt u tegen problemen aan, dan kunt u een berichtje sturen naar:
administratie@cnsstaphorst.nl.
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UIT DE NIEUWSBRIEF VAN GGD IJSSELLAND
MAATREGELEN TEGEN CORONA
Het belangrijkst blijven de maatregelen tegen corona. Dat betekent:
• Bij klachten passend bij COVID-19 (zoals verkoudheid) blijven leerlingen en
leerkrachten thuis.
• Was regelmatig de handen met water en zeep.
• Houd 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkrachten, en leerkrachten onderling.
Bij vragen over corona kunt u terecht bij het team Infectieziektenbestrijding van de GGD
(infectieziekten@ggdijsselland.nl of 088 - 443 03 70).

CORONA EN NAAR SCHOOL GAAN

Wij volgen op school de beslisboom welke afgelopen vrijdag is meegestuurd met het CNS Nieuws.
We krijgen regelmatig een telefoontje met de vraag of een kind of een broertje of zusje wel of niet naar
school mag bij bepaalde verschijnselen. Voor ons als leerkrachten is dit niet in te schatten. Sterker nog:
Wij moeten dat ook niet willen. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van de ouders om deze inschatting
te maken, al of niet in samenspraak met de huisarts of wel of niet laten testen.

SCHOOLGIDS

We hebben een teamfoto op corona afstand gemaakt en deze wordt ingevoegd in de Schoolgids. Na een
laatste check is de Schoolgids begin volgende week beschikbaar.

SCALA, CENTRUM VOOR DE KUNSTEN MEPPEL

De kinderfolder van Scala is weer beschikbaar en ligt bij mij (meester) Aldert op kantoor. Hierin staan vele
mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei kunstzinnige, cultuur educatieve en creatieve activiteiten.
Er is ook via de proeverij een mogelijkheid om te ontdekken waar de interesse of de passie ligt door een
paar lessen te volgen. Ouders en kinderen kunnen dan ontdekken of het iets voor hen is.
De proeverij is van 7 t/m 19 september.
Warm aanbevolen.

JOHAN LIER

Helaas moeten we jullie mededelen dat op 25 juli, Johan Lier is overleden, op 34 jarige leeftijd, aan de
gevolgen van de spierziekte Duchenne.
In 2018 hebben we met de hele school een sponsorloop gehouden voor ‘Spier voor Lier’ met in het
middelpunt Johan. Er is toen een fantastisch bedrag opgehaald voor onderzoek naar deze dodelijke ziekte.
Echter, voor Johan heeft het helaas niet mogen baten, maar wat was hij trots op zoveel inzet van
iedereen.
Bedankt voor alles.
Rust zacht Johan...
Spier voor Lier

