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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1, 2 en 3:
Zo hoog als de wolken
Tel de sterren

Genesis 11:1-9
Genesis 12:1-9

groep 4 t/m 8:
Les 1 De verspieders op pad gestuurd
Les 2 Oproer en bestraffing
Les 3 Mozes’ ongehoorzaamheid

Numeri 13 en 14
Numeri 16: 1-5 en 28-34
Numeri 20: 1-29

*lied van de week (groep 5-8): Lied 659 Kondig het jubelend aan

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 52,25 opgehaald.

CORONATIJD

Er is veel informatie beschikbaar over het omgaan met verkoudheid, keelpijn, hoesten en dergelijke
klachten. De vraag die we dagelijks op school krijgen is hoe we er mee om moeten gaan. Het kind
thuishouden? Testen? Alleen hoesten en dan wel naar school? Iemand met klachten in het gezin? Een kind
in groep 2 of in groep 7?
Wij als meesters en juffen weten het ook niet.
Natuurlijk is er informatie beschikbaar. Het RIVM heeft een website en wij bekijken en gebruiken ook vaak
de site van de PO Raad. Maar passen daar de vragen in?
Natuurlijk het gezonde verstand, de anderhalve meter afstand en de hygiëne maatregelen vormen de
basis maar wel of niet naar school? Wij hanteren de beslisboom en als wij merken dat er twijfel is bij u als
ouders dan is ons antwoord: Thuisblijven!
Ik voel mij verantwoordelijk voor de kinderen en ook voor de collega's.
Vandaar ook: bij twijfel bij u als ouder: Thuisblijven!

LUIZENCONTROLE

Er is een terechte vraag binnengekomen over het voortzetten van de
luizencontrole. Het lijkt mij verstandig dat op dit moment niet te doen. Wij
ontvangen zeer beperkt ouders in de school en er zijn veel vragen omtrent corona,
de besmetting en de verspreiding van het virus. Ik wil wel de ouders vragen met
enige regelmaat hun eigen kinderen te controleren en er actie op te zetten als het
nodig is.
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AVG – PARRO

In het kader van de AVG-privacywet, vragen wij jaarlijks om de privacy-voorkeuren van
uw zoon of dochter kenbaar te maken via Parro. U heeft tot 17 september de gelegenheid
om dit in te vullen of aan te passen.
Dit kunt u doen door Parro te openen en naar instellingen te gaan (drie puntjes),
vervolgens naar privacy-voorkeuren. Hier kunt u per kind uw voorkeur kenbaar maken.
Wij vragen u om bij alle punten een JA of NEE aan te geven.
Als er niets wordt ingevuld gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft.
Aan het begin van ieder schooljaar kunt u dit opnieuw aanpassen.
U ontvangt hierover bericht.

DE SLAGEN

Vorige week stond er een stukje op het CNS-Nieuws over het halen en brengen met de auto waarbij de
auto ergens in de Slagen wordt geparkeerd. Dat geeft hinder en overlast in de wijk. Veel 'halers en
brengers' hebben dat opgepakt en parkeren nu op de P plaats aan de westkant van de school.
Toch kwam er een signaal dat deze hinder voor de wijk niet is opgelost. Vandaar even een
herhalingsverzoek om de kinderen te brengen en te halen, als dat met de auto gebeurt, via de
parkeerplaats.

PROGNOSES

Het is geweldig hoe u allen hebt gereageerd op de oproep om toekomstige leerlingen voor de CNS aan te
melden. Tot nu toe was de 'jongste' aanmelding een baby van twee weken.
Wij kunnen hier iets mee als ondersteuning voor de aanvraag voor uitbreiding van huisvesting.
Aanmelden kan nog steeds naar cns@cnsstaphorst.nl of via de website:
https://cnsstaphorst.nl/index.php/aanmeldingsprocedure/aanmelden-nieuwe-leerling

DE FIETSCONTROLE

Er is al melding gemaakt op het CNS Nieuws van de fietscontrole
die eraan zit te komen.
De vraag daarbij was of de fiets goed genoeg is om veilig mee te
kunnen fietsen.
Natuurlijk geldt een veilige fiets voor alle leeftijden, maar ik heb
vergeten te vermelden dat de fietscontrole bij ons op de CNS
alleen gedaan wordt bij de kinderen van groep 6, 7 en 8!

ARMBANDJES

Er was deze week sprake van een levendige 'handel' in armbandjes tussen kinderen onderling, waarbij een
armbandje voor € 0,30 werd verkocht. Er werden later ook bedragen betaald van € 6 of € 8 euro per
armbandje. Het geld kwam al of niet stiekem mee naar school. Dit verschijnsel is in de klas besproken en
laat ik het duidelijk aangeven: Dit is niet wat wij op school willen! Armbandjes kopen of verkopen gebeurt
niet op school en wat mij betreft altijd in overleg met de ouders.

CNS-NIEUWS pag.3
EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal!
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen.
Ik ben Romy Kamerman, 24 jaar oud en woon in Staphorst. In
mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden en familieuitstapjes te doen en ben ik dagelijks bezig met mijn hobby’s,
paardrijden of fietsen.
In september ben ik begonnen aan het laatste jaar van de
deeltijdopleiding PABO aan Hogeschool KPZ in Zwolle. Het
komende halfjaar loop ik stage bij juf Gerjanne in groep 3B en zal
ik iedere donderdag aanwezig zijn.
Ik ben erg enthousiast en heb ontzettend veel zin in het komende
half jaar!

Hallo allemaal, ik zal mij even voorstellen:
Mijn naam is Demi Westerhuis. Ik ben 18 jaar oud en
woon in IJhorst en doe momenteel de opleiding
onderwijsassistent op het MBO Menso Alting in Zwolle, en
zit in mijn laatste jaar. Mijn hobby’s zijn leuke dingen
doen met vrienden en familie, dansen en volleyballen. Ik
volleybal bij VV Rouveen en geef danslessen bij SV
Staphorst. Ook kunnen jullie mij tegenkomen bij Eetcafé
Het Vergulde Ros, hier werk ik in de weekenden.
Dit jaar loop ik stage in groep 2B, bij juf Marianne, op de
maandag en dinsdag.
Ik heb superveel zin om het hele jaar in deze klas stage
te gaan lopen.

GEVONDEN

Van wie is deze fietstas?
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Hallo allemaal,
Ook dit schooljaar willen wij (Christelijk Jeugdwerk) graag aan de groep 3 t/m 8
club geven.
Alleen we hebben te weinig leiding.
Vind jij het leuk en heb je 1 avond in de week een uurtje tijd om ons hiermee te
helpen neem dan contact met ons op.
Je mag ook altijd vrijblijvend een keer komen kijken.
Harriet Keuning 0640754034
Geke Kroes
0622384717
E-mailadres: christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com

