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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Veilig in de Ark
Een boog in de wolken

Genesis 6/7
Genesis 8-9:17

groep 4 t/m 8:
Les 1 Vertrek van de Sinaï
Les 2 Ontevredenheid van het volk
Les 3 Gedeeld en betwist leiderschap

Numeri 9:15 – 10:36
Numeri 11:1-15 en H. 31-35
Numeri 11:16-30 en H. 12:1-16

*lied van de week (groep 5-8): Lied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 56,56 opgehaald.

SCHOOLGIDS

De schoolgids is weer up to date en vanaf maandag te vinden op onze website.

JAAROVERZICHT

Het jaaroverzicht is bijna klaar en wordt volgende week met u gedeeld.
Hierbij nogmaals het vakantieoverzicht:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Staphorster markt
Koningsdag
Meivakantie
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
2 april en 5 april 2021
20 april 2021
27 april 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021
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'DE SLAGEN'

Er zijn steeds meer ouders die de kinderen met de auto halen en brengen en hun kind(eren) dan afzetten
in de woonwijk 'de Slagen'. Dat is niet de bedoeling. De parkeerplaats aan de westkant van de school
heeft een kiss-and-ride zone en heeft parkeerplaatsen. In 'de Slagen' is het grote verkeersaanbod van
auto's een gevaar voor de kinderen die lopende naar de beide scholen gaan. Daarnaast raakt de wijk min
of meer verstopt voor de bewoners.

GROEI VAN DE SCHOOL

We zijn de eerste maandag van dit schooljaar gestart met 325 kinderen. Dat aantal ligt hoger dan de
aflopen jaren. Dat houdt in dat we ook meer ruimte nodig hebben om alle groepen een plekje te kunnen
geven. We zitten vol in het gebouw en dus gaan we naar de gemeente met de vraag of er ruimte te
creëren valt. Dat is de zorg van de gemeente. Daarvoor hebben we op papier prognoses voor de komende
jaren nodig.
En dit is dus de vraag: Wie heeft of wie kent kinderen die met een bepaalde zekerheid naar de CNS zullen
gaan als ze vier jaar oud zijn? Zou u dan willen vragen aan die ouders of als u zelf die ouder bent, om een
aanmelding te mailen naar: cns@cnsstaphorst.nl of in te vullen via de website:
https://cnsstaphorst.nl/index.php/aanmeldingsprocedure/aanmelden-nieuwe-leerling
Dat geldt ook voor kinderen van 0 of van 1 jaar. Hartelijk dank alvast.

GELD GEVONDEN

Vorige week is er geld gevonden. Dat ligt bij mij.
Ik vind het lastig om dit duidelijker te maken, want geld vinden kan aantrekkelijk zijn om af te halen.
Als iemand duidelijk kan maken om welk bedrag het gaat en waar het kwijtgeraakt is, ga ik uit van de
oprechtheid van degene die het heeft verloren.
Wordt het niet afgehaald dan gaat het naar een goed doel.
Aldert Dijk

SNELHEIDSMETING

Meestal werd in Staphorst door 4 kinderen van groep 8 meegewerkt aan de snelheidscontroles op
bepaalde wegen. Met behulp van VVN afdeling Staphorst en de gemeente werden automobilisten door
kinderen aangesproken op hun te hoge snelheid.
Dat gaat dit jaar NIET door in verband met corona.

EVEN VOORSTELLEN ONDERWIJSASSISTENT
Hallo,
Mijn naam is Lisa Mijnheer, 18 jaar en ik woon in Nieuwleusen.
Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent en ik zal nu
voor 5 ochtenden in de week werkzaam zijn in de groepen 3 en 4 binnen het
CNS.
Het werken met kinderen heeft mij altijd gefascineerd.
Naast het CNS ben ik ’s middags nog werkzaam bij kinderopvang Mathil in
Nieuwleusen, waar ik de BSO begeleid.
Ik ben erg enthousiast en verheug me op het komend schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Lisa
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EVEN VOORSTELLEN - ONZE STAGIAIRES
Hallo allemaal,

Mijn naam is Jaïm Talahatu. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in
Staphorst. Ik volg momenteel de opleiding Onderwijsassistent op het
Deltion College in Zwolle, dit is mijn laatste jaar. Ik loop dit hele
schooljaar stage in groep 3a bij juf Linda. Ik ben het eerste half jaar
op school te vinden op maandag, dinsdag en vrijdag. Het laatste half
jaar ben ik er alleen op maandag en dinsdag.
Ik zing graag, ik maak muziek en schrijf liedjes.
Het lijkt mij tof om na mijn MBO-opleiding door te studeren naar de
PABO!
Als oud-leerling van de CNS vind ik het erg leuk om weer terug te zijn
en om het laatste jaar van mijn opleiding hier af te ronden!
Met vriendelijke groet,
Jaïm Talahatu

Hoi hoi,
Mijn naam is Stefanie Boermans en ik ben 19 jaar.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Menso Alting in Zwolle.
Ik zit in mijn laatste jaar!
Sommige zullen mij misschien nog wel kennen van vorig jaar.
Toen liep ik stage in groep 1 op de donderdag en vrijdag bij Corry.
Dit jaar loop ik stage op de maandag en dinsdag in groep 1B bij Jolanda.
Hier heb ik super veel zin in!

Hoi allemaal,
Mijn naam is Eric Bloemert en ik ben 18 jaar oud. Ik volg de opleiding
onderwijsassistent derde leerjaar op Menso Alting in Zwolle. Hierna wil ik graag
door naar de PABO. Ik kom dit jaar stagelopen op de CNS op de maandag en
dinsdag, dit ga ik doen in groep 7 bij Bertha.
Mijn hobby is voetballen, ik voetbal in het JO19 team van Rouveen.
Ik heb erg zin in mijn stage op de CNS!
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KINDGESPREK PARRO

De meeste groepen op de CNS hebben 2 leerkrachten. Als u als ouder iets wilt vertellen aan de leerkracht
via Parro, is het handig om dit via het “kindgesprek” te doen, waarin beide leerkrachten kunnen worden
aangevinkt. Nu wordt soms gebruik gemaakt van een privébericht, waardoor beide collega’s de opmerking
niet kunnen lezen. Alleen de collega aan wie de mededeling is gericht.

FIETSCONTROLE

Op donderdag 8 oktober houden vrijwilligers namens Veilig Verkeer Nederland, afdeling Staphorst weer de
jaarlijkse fietscontrole. Dat doen ze al jaren en ze geven tips en tops mee voor een veilige fiets in het
verkeer.
Zou u met de kinderen de fiets willen bekijken en waar het nodig is een mankement willen (laten)
herstellen?
De aandachtspunten voor de veilige fiets en dus voor de controle staan op bijgaande afbeelding.
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Christelijk Nationale School
voor primair onderwijs

VACATURE BESTUURSLEDEN
Vind jij het ook belangrijk om betrokken te zijn bij de CNS? Vind jij de toekomst van je kind ook zo
belangrijk? En heb je een open maar kritische houding, dan willen we graag met jou in contact
komen!
Waarom?
In de loop van het nieuwe schooljaar nemen Nelie Huls en Marlon Bosman afscheid, nadat ze beide
ruim 8 jaar in het bestuur hebben gezeten. Dit betekent dat we ruimte krijgen voor de rol van
voorzitter en secretaris.
Wat doet het bestuur eigenlijk?
Het afgelopen jaar hebben wij gekozen voor een ander bestuursmodel. De directeur is nu formeel
verantwoordelijk als uitvoerend bestuurder en wij hebben de rol gekregen van toezichthoudend
bestuur.
Wat zijn de werkzaamheden waar wij ons o.a. mee bezighouden:
- Een keer per maand vergaderen;
- Vaststellen en evalueren van het Schoolplan
- Bewaken van een zorgvuldige en effectieve bedrijfsvoering in relatie tot onderwijsopbrengsten
en –vernieuwing;
Herken jij jezelf in:
- Je bent meelevend lid van een kerk of gemeente en je onderschrijft de grondslag van de school;
- Je bent lid van de schoolvereniging;
- Je vindt het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de school;
- Je hebt een open, maar toch ook kritische houding.
Wanneer je enthousiast bent over een bestuursfunctie of juist nog een aantal vragen hebt, neem
dan contact op met één van de huidige bestuursleden.
Wie zijn wij alweer?
Voorzitter: Nelie Huls -> onderwijs@cnsstaphorst.nl
Secretaris: Marlon Bosman -> bestuur@cnsstaphorst.nl
Penningmeester: Johan Krol -> penningmeester@cnsstaphorst.nl
Overig bestuurslid: Jennita Troost -> participatie@cnsstaphorst.nl
Overig bestuurslid: Marjolijn Bakker -> personeel@cnsstaphorst.nl
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Waarom zitten wij in het bestuur en wat moet je echt weten?
Nelie: Als bijna langstzittend bestuurslid voer ik altijd met plezier deze taak uit. Om nauw betrokken
te zijn bij het onderwijs aan mijn kinderen vind ik waardevol. Ik kan hierdoor meedenken en
beslissen over het onderwijs, heb zicht op het reilen en zeilen binnen de school en kan mij daarvoor
actief inzetten. Ik kan mijn ervaring binnen het onderwijs nu ook inzetten op de school van mijn
kinderen, dat vind ik erg leuk om te doen. Als bestuurslid zit ik in de eerste lijn en dat maakt dat ik
ook echt invloed kan hebben. Niet alleen aan de wal staan maar daadwerkelijk het scheepje
besturen en de koers uitzetten.
Johan: Als lid van het bestuur vind ik het belangrijk om de CNS te behouden als zelfstandige school,
met een christelijke identiteit, waarbij we als bestuur het personeel faciliteren om kwalitatief goed
onderwijs te blijven bieden aan onze kinderen. Om een zelfstandige school te kunnen blijven, hebben
we een goed functionerend bestuur nodig. Als bestuur werken we met een vaste jaaragenda, waarbij
we 10 keer per schooljaar vergaderen, dus de tijdsbelasting is echt te overzien.
Marlon: Ik vind het belangrijk om als ouder een taak te hebben of betrokken te zijn bij de school van je
kinderen. Meedenken over goed onderwijs, christelijke identiteit en het welzijn van de kinderen.
De afgelopen 7 jaar met plezier als bestuurslid nauw betrokken geweest bij de school.
Jennita: Ik vind dat je als ouder de taak hebt om op de één of andere manier betrokken te zijn bij de
school van je kind(eren). Ik vind overal wel wat van en daarom wil ik niet alleen maar kritiek vanaf de
zijlijn leveren, maar hier ook actief in meedenken/ in bezig zijn. Het bestuur geeft mij deze
mogelijkheid.
Marjolijn: Ik ben het 'jongste bestuurslid', dit is mijn 2e jaar. Ik sluit mij aan bij de woorden van
Jennita: ik kan mijn mening nog wel eens klaar hebben, het bestuur biedt mij een uitgelezen kans om
hier ook wat mee te doen. Mijn achtergrond als HR-adviseur kan ik hierin goed gebruiken. Dus
schroom niet, maar ga het gesprek met één van ons aan voor meer informatie.

