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e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 17 september 2020
internet: www.cnsstaphorst.nl

DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Een echt geloof
Een vrouw voor Izak

Genesis 22:1-19
Genesis 24

groep 5 t/m 8:
Les 1 Het afscheid van Mozes
Les 2 De verspieders in Jericho
Les 3 Doortocht door de Jordaan

Deuteronomium 30:1-20 en H. 34:1-12
Jozua 1 en 2
Jozua 3,4,5: 1-12

*lied van de week (groep 5-8): Lied 542 God roept de mens op weg te gaan

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 57,60 opgehaald.

HERINNERING: SCHOOLFOTOGRAAF

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

OPLEIDINGSAVOND BRIGADIEREN
Oproep!!

Dinsdagavond 29 september om 20.00u vindt er een opleidingsavond voor
brigadiers plaats.
Zou je graag iets willen doen om ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig naar
school kunnen gaan, dan nodigen wij jou van harte uit om hieraan deel te nemen.
Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is je via de mail even aan te melden bij 1
van ons.
Vriendelijke groet,
Gina Huls (g.huls1982@gmail.com)
Marjan Zuidberg (marjanzuidberg@hotmail.com)
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GEBOORTE

Op 1 september zijn Sven en Benthe geboren, zoon en dochter van
Arjan en Jannie Hooikammer en broertje en zusje van Fenna (7a)
en Tim (5b/6b).
Adres: Gemeenteweg 208c, 7951 CV Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

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.
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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
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.
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Stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst

CLUBSCHEMA 2020/2021

GROEP

DAG
VACANT

TIJD

WAAR

WIE
Wie komt ons versterken?

Groep 3
VACANT

Wie komt ons versterken?

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep
7&8

Woensdag
(start 30 sep.)

18:30/19:30

De Bron

Collin & Harriët

Dinsdag
(start 29 sept)

19:00/20:00

De Bron

Indy & Chanita

Dinsdag
(start 29 sep)

19:45/20:45

De Rank

Aniek, Lennard & Henriët

De clubs starten in de week van 28 september

Hallo allemaal,
Ook dit jaar willen wij van het Christelijk Jeugdwerk Staphorst graag aan de
groep 3 t/m 8 club geven, maar helaas.
Zoals jullie kunnen zien is het bovenstaand schema niet compleet. Dat vinden
wij heel erg jammer
Groep 3 & 4 kunnen niet starten dit jaar.
Vind jij het leuk en heb je 1 avond in de week tijd om ons een uurtje te helpen?
Neem dan contact met ons op.
Vrijblijvend een avond meedraaien kan en mag altijd.
Geke Kroes 0622384717
Harriet Keuning 0640754034
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