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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Geboorte Ismael
God zorgt

Genesis 18:-15/21:1-7
Genesis 21:8-21

groep 5 t/m 8:
Les 1 De koperen slang
Les 2 Balak roept Bileam
Les 3 Jozua als opvolger aangewezen

Numeri 21: 1-9
Numeri 22-24
Numeri 27:12-23

*lied van de week (groep 5-8): Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 90,40 opgehaald.

INFORMATIE CORONA
VERSCHIJNSELEN BIJ DE KINDEREN

Het blijft lastig voor ouders en ook voor ons wanneer een kind wel of niet naar school kan. We hebben het
onlangs nog gevraagd bij de GGD en de meeste vragen kunnen worden beantwoord door de beslisboom te
volgen wat al eerder is meegestuurd en wat we ook vandaag weer als bijlage meesturen.
Een kind met neusverkoudheid in groep 1 of 2 kan gewoon naar school. Een kind uit groep 3 t/m 8 moet
thuisblijven.
Als het kind uit groep 1 of 2 in contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft, of als iemand in
het huishouden van het kind last heeft van koorts of benauwdheid, dan blijft het kind ook thuis.
Thuisblijven geldt ook als er iemand van het gezin getest moet worden tot het duidelijk is dat de test
negatief is.
Ons schooladvies is: Bij twijfel blijven de kinderen thuis.

VERSCHIJNSELEN BIJ DE LEERKRACHT

De leerkrachten kunnen ook klachten krijgen uiteraard. Voor hen zijn ook maatregelen opgesteld.
Wanneer er sprake is van corona gerelateerde klachten bij een leerkracht of in zijn/haar gezin, dan blijft
hij of zij thuis en laat zich testen.
Dit betekent in de praktijk dat er een plekje moet zijn waar de test plaatsvindt en vervolgens is het
wachten op de uitslag. Al met al duurt dat ongeveer 4 dagen. Dat thuisblijven geldt tot de uitslag bekend
is.
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Het zal duidelijk zijn dat dit gevolgen heeft voor de hele groep. In deze periode proberen we op school te
zorgen voor vervanging. Gelukkig zijn veel collega’s bereid en ook in staat om dit te doen gedurende een
korte periode. Vervanging van buitenaf is erg lastig. Andere scholen hebben natuurlijk ook met corona te
maken en er zijn weinig of geen invallers te vinden.
Als er vervanging beschikbaar is, dan kunnen de kinderen gewoon naar school. Als er geen of gedeeltelijke
vervanging beschikbaar, dan moeten de kinderen noodgedwongen naar huis of thuisblijven.

THUISWERK

Als het enigszins kan, zullen wij de kinderen (t)huiswerk aanbieden. Dat geldt voor kinderen die
gedwongen thuis zitten (zie boven) en op het moment dat er geen leerkracht beschikbaar is en de hele
groep niet naar school kan. Hierover gaan we de komende week met ons allen nadenken hoe we dit
kunnen organiseren.

SCHOOLFOTOGRAAF

Op donderdag 24 september komt de fotograaf bij ons op school.
Dit jaar worden alleen de groepsfoto’s gemaakt.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Normaal gesproken delen wij met u wanneer de mr vergadert, om u in de
gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn. Op dit moment is het niet
mogelijk om die vergadering bij te wonen. Wanneer u iets heeft voor de mr
of contact wil met de mr, dan kunt u mailen naar: linda@cnsstaphorst.nl

GEBOORTE

Op 5 september is Tessa geboren, dochter van Berry en Hilda Hulst, zusje
van Esmee (groep 1b) en Ivan.
Adres:
Gersthof 3
7951 XG Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

HERRINERING: 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.
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HULP GEVRAAGD!
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@outl
ook.com

