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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Ruilen
Jakob krijgt de zegen

Genesis 25:21-34
Genesis 27

groep 5 t/m 8:
Les 1 De val van Jericho
Les 2 Lezing van de wet en list
van de Gibeonieten

Jozua 5:13-15 en H. 6
Jozua 8:30-35 en H. 9

*lied van de week (groep 5-8): Lied 216: dit is een morgen als ooit de eerste

Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 95,58 opgehaald.

CORONAMAATREGELEN

Sinds afgelopen vrijdag zijn de regels voor wat betreft wel of niet naar school mogen van de kinderen
duidelijk. Alle kinderen gaan naar school behalve als ze ziek zijn. Dat is wat u als ouder zelf beoordeelt.
Het kind krijgt dan geen huiswerk.
Als er echter sprake is van corona gerelateerde verschijnselen in ‘het huishouden’ dan blijft het kind thuis.
We blijven op school ook de regel hanteren dat, wanneer ouders of andere gezinsleden getest moeten
worden, de kinderen dan ook thuisblijven tot de uitslag bekend is en die moet uiteraard negatief zijn.
Op dat moment kunt u als ouder vragen om huiswerk voor het gezonde kind.
Door het stijgen van het aantal besmettingen in deze periode is het wel belangrijk dat we bepaalde regels
blijven volhouden. Denk aan de anderhalve meter onderlinge afstand. We zien dit steeds meer naar de
achtergrond schuiven.
Daarom het nadrukkelijke verzoek: ouders of de oppas die de kinderen brengen, blijven buiten het plein
en bij het halen graag aan de rand op het plein.

EVENTULE AFWEZIGHEID VAN DE LEERKRACHT

Ook al hebben werkers in de zorg en in het onderwijs voorrang bij het laten testen, in de praktijk verloopt
dit wel wat stroef. Stel dat een collega corona gerelateerde klachten heeft of een huisgenoot, waardoor er
gewacht moet worden op de test en vervolgens op de uitslag, kan het zijn dat er sprake is van afwezigheid
in die periode. Er zal een vervanger worden gezocht en als die is gevonden, gaan de lessen gewoon door.
Is die er niet, dan hebben de kinderen die dag geen school. De avond voorafgaande aan een nietschooldag voor een bepaalde groep is dat duidelijk. Dat zal rond zes uur ‘s avonds zijn. Bericht hierover
komt via de Parro app. Wanneer er daarna iets gebeurt met de lesgevende leerkracht, zorgen wij voor
‘opvang’.
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SCHOOLTIJDEN

De leerkrachten staan om vijf voor half negen buiten om de kinderen van de groepen 1 en 2 op te vangen.
Met nadruk vragen we om de kinderen zo dicht mogelijk rond dit tijdstip te brengen. De school begint om
half negen (de tweede bel).
Ook voor de kinderen van de hogere groepen: kom zo tegen vijf voor half negen naar school in plaats van
goed acht uur.

PLEINTOEZICHT

We hebben ervaren dat het moeilijk is om het toezicht op het plein door leerkrachten die geen groep
hebben organisatorisch goed rond te krijgen. De groepsleerkrachten kunnen geen half uur pauze nemen
waar ze volgens de CAO recht op hebben. Vanaf aanstaande maandag zetten we daarom ook ouders in
voor het toezicht. Er zijn dan altijd twee ouders en een leerkracht, die geen groep heeft op die dag, op het
plein.

RAPPORTEN MEE

Niet alle rapporten van de kinderen zijn weer terug op school. Zou u deze ondertekend
mee willen geven??

SPORTAKKOORD
Gisteravond heb ik voor alle tien de basisscholen een handtekening mogen zetten onder het beweeg- en
sportakkoord van de gemeente Staphorst. Allerlei beweeg- en sportorganisaties hebben zich na
verschillende contacten afgevraagd hoe wij de bewoners van Staphorst aan het bewegen en/ of aan het
sporten krijgen. Of dat nu georganiseerde sport is of op eigen initiatief, dat maakt niet uit. We komen er
dus ook vanuit het onderwijs zeker op terug.
Aldert Dijk

VERKEERSGEDRAG

Vanuit de directe omgeving van de van Andelweg kwam er een kritisch punt binnen over
verkeersbewegingen van onze ouders (!). Het verkeersgedrag werd als onvoorzichtig en
gevaarlijk bestempeld. Ik maak er bij deze melding van. Ik zou zeggen: Wie de schoen
past....

GELUIDOVERLAST

Vanuit de directe woonomgeving kwamen er klachten binnen over het lawaai op het schoolplein. Wanneer
dat gebeurt tussen half 9 en half drie hoor ik graag concrete klachten met vermelding van het aantal
decibels. De school is gebouwd op een juiste afstand van de woonhuizen.
Na half drie en dan vooral in de avonduren is er ook regelmatig geluidsoverlast en dat wordt ook echt
ervaren als ‘stevig’. Als wij nog bezig zijn op school dan benoemen we dat ook. Vooral in de avonduren is
harde muziek heel storend. Na acht uur mag er geen onbevoegde meer op het plein zijn. De afgelopen
week heb ik enkele keren dit ‘s avonds aan de jongelui benoemd. De jonge mensen die ik aansprak
toonden begrip. Als de overlast blijft voortduren, is een telefoontje naar de politie, denk ik, de beste
oplossing.
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GEVONDEN SLEUTEL

Op de parkeerplaats bij school hebben wij een sleutel met sleutelhanger
gevonden.
Af te halen bij Aldert Dijk.

EVEN VOORSTELLEN: STAGIAIRES
Beste ouders en verzorgers,
Hallo ik ben Remco Dunnink, ik ben 16 jaar oud en woon in Staphorst. Mijn
hobby’s zijn: voetballen met mijn vrienden in ons vriendenteam. Ik zit in mijn
eerste jaar van Onderwijsassistent en ik volg mijn opleiding op Landstede MBO
in Zwolle. Ik wil na deze opleiding naar de PABO om verder te leren en om
uiteindelijk ook zelf voor de klas te staan. U kunt mij tegenkomen in groep 5a
op de donderdag en later ook op de vrijdag.
Ik heb heel veel zin in mijn stage op de CNS.
Met vriendelijke groet, Remco Dunnink

Hallo ouders en leerlingen,
Ik ben Anousca Schreuder, ik ben 21 jaar en ik kom uit Nijeveen. Ik sport drie
keer per week en ik doe dan ook graag bewegingsactiviteiten met de kinderen.
Ik studeer aan de katholieke pabo in Zwolle.
Ik kom dit jaar bij jullie op school stagelopen. Ik start in groep 1/2a bij juf
Mariska en Jeanet. Ik zal vooral op de maandag aanwezig zijn, af en toe ben ik
er een hele week. Ik kijk er erg naar uit om met de kinderen aan de slag te
gaan!
Groetjes Anousca Schreuder

Hallo allemaal,
Ik ben Nanouschka en ik ben 18 jaar. Ik zit in het tweede jaar van de
pabo en dit doe ik op de Katholieke Pabo Zwolle. Ik loop komend halfjaar
stage bij groep 5/6 B bij juf Tamara. Elke week ben ik er op de maandag
en af en toe ben ik er ook een hele week.
Mijn hobby's zijn onder andere voetballen, coachen en squashen. Ik zit
zelf ook op voetbal in Nieuwleusen en daar coach ik ook een team.
Ik heb er heel veel zin in om op de CNS stage te gaan lopen!
Met vriendelijke groet,
Nanouschka
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Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Remco van Keulen en komend jaar ga ik stagelopen op deze
school.
Ik ben eerstejaars student op Hogeschool KPZ en ben 21 jaar oud. Ik ben in
het bezit van een MBO-diploma, afgestudeerd als Sport en
Bewegingscoördinator.
Ik ben woonachtig in Meppel en heb hier ook tijdelijk als buurtsportcoach
gewerkt bij Meppel Actief.
Als grote hobby heb ik voetballen en dit doe ik al 15 jaar lang. Sinds dit jaar
bij een nieuwe vereniging: FC Meppel.
Naast een aantal stageweken, ben ik elke maandag te vinden in de klas van
groep 4b. 24 september 2020 is mijn eerste stagedag in groep
4b. Ik heb heel erg veel zin om stage te lopen op CNS.
Tot snel, Remco van Keulen

GEBOORTE
Op 17 september is Eline geboren, dochter van Ferdinand en Jantje
Jansen, zusje van Kim (3a) en Jasmijn.
Adres: Mokkenland 28, 7951 HE Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

GEVONDEN JASSEN/VESTEN

Bij de gevonden voorwerpen ligt een aantal jassen/vesten.
Spijkerjasje, maat 122
Legergroene jas, maat 110/116
Roze vest, maat 134/140
Zwarte jas, maat 140
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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.
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