CNS-NIEUWS
jrg.38 nr. 7
:461632

e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 1 oktober 2020
internet: www.cnsstaphorst.nl

DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Bij Laban
Jakobs vertrek bij oom Laban
verdeling kudde
groep 5 t/m 8:
Les 1 De Heer strijdt voor Israël
Les 2 Verbondsvernieuwing/Jozua’s dood
Les 3 Ontrouw aan de Heer/Otniël

Genesis 28,29
Genesis 30:25-43

Jozua 10 en 11
Jozua 24
Rechters 2 - 3:11

*lied van de week (groep 5-8): Lied 247 blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 61,80 opgehaald.

CORONA

Het coronavirus gaat ook de CNS niet voorbij.
Juf Rina is getest op corona en de uitslag is positief. Gelukkig heeft ze geen klachten. Het GGD heeft
aangegeven dat haar groep en collega’s gewoon naar school mogen komen, omdat de kans op besmetting
in dit geval te verwaarlozen is. De ouders van groep 8, hebben hier ook een e-mail over ontvangen.
Uiteraard is het wel van belang om de gezondheid goed in de gaten te houden.
We hebben ook van verschillende ouders meegekregen dat ze getest zijn en ook wel dat er positief getest
is. Dit laatste heeft gevolgen voor het hele gezin.
Wij willen u er nog eens op wijzen dat als er iemand binnen uw gezin getest moet worden op corona, de
kinderen thuisblijven tot de uitslag bekend is. Als de uitslag negatief is, is uw kind weer welkom op school.
Laten we met ons allen proberen, kinderen en ouders, zoveel mogelijk de aangereikte regels en adviezen
op te volgen. Het zal allemaal helpen het ronddwalende virus in te dammen.
Sterkte daarmee.
Aldert Dijk
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STREETWISE

Maandag hebben we opnieuw onze verkeerslessen in de praktijk: Streetwise.
Om de twee jaar doen we met de hele school mee aan de verkeersles
georganiseerd door de ANWB.
Groep 1 en 2 heeft als thema: in het speellokaal "Toet- Toet"
Groep 3 en 4 heeft het onderwerp: "Blik en klik". Dat gebeurt in de sporthal
Voor groep 5 en 6 is het een praktische les op de parkeerplaats: "Hallo auto".
Groep 7 en 8 zijn "trapvaardig'. Dat is op het schoolplein.
PS. Er zal dus een deel van de parkeerplaats afgesloten zijn maandagmorgen

FIETSCONTROLE GROEP 6, 7 EN 8

Volgende week donderdag, 8 oktober, vindt de fietscontrole weer plaats hier op school, voor de groepen 6,
7 en 8. Hieronder vindt u de punten waarop gecontroleerd wordt.
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KINDERBOEKENWEEK VAN START

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan! Dit jaar is het thema: En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we dit jaar terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de oudheid.
Het belangrijkste doel van de Kinderboekenweek is kinderen enthousiast maken voor het lezen. Lezen is
ontzettend belangrijk. Lezen vergroot bijvoorbeeld de woordenschat en de technische leesvaardigheid.
Met thuis een kwartier vrij lezen per dag, leest het kind in een jaar een miljoen woorden! Fantastisch
toch?
In alle groepen zal op passende wijze aandacht geschonken worden aan de Kinderboekenweek.
De komende weken gaan we met alle groepen ‘maatjes lezen’. Het is de bedoeling dat de oudere
kinderen de jongere kinderen gaan voorlezen. We hopen dat de kinderen samen veel leesplezier zullen
beleven.
Ook willen we een zwerfboekenkast maken voor groep 1 tot en met 4. Zwerfboeken zijn van alle
kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt laat je het weer verder zwerven. Je vindt
ze op school, in de wachtkamer, in de trein of……
Je herkent het zwerfboek aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis
meenemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer verder zwerven. Dan kan ook een ander kind
het lezen.
Bij ons op school zal een kastje in de hal komen te staan waar kinderen een boek uit mogen pakken om
thuis te lezen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leesboeken of prentenboeken die we hierbij kunnen
gebruiken. Heeft u thuis nog boeken die geschikt zijn voor groep 1 t/m 4, dan mag u deze inleveren bij juf
Linda (groep 3) of juf Mariska (groep 2).

RABO CLUB SUPPORT

Stichting Ouderraad CNS doet mee met de Rabo Club Support. Als
je lid bent van de Rabobank, dan kun je in de periode van 5 tot en
met 25 oktober je stem uitbrengen via de app van de Rabobank of
als je ingelogd bent via hun website.
Je kan alleen je stem uitbrengen als je een rekening hebt bij de
Rabobank en als je lid bent. Dit word je met een paar muisklikken
al.
We zijn te vinden als ‘Stichting Ouderraad CNS’, breng je stem op ons uit!
En een oproep aan alle kinderen: vertel je ouders, opa’s en oma’s, ooms, tantes en buren dat ze vanaf
volgende week op ons kunnen stemmen!
Alvast heel erg bedankt.
Groeten, de Ouderraad.
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ZET JE LICHT AAN

ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers eraan herinneren hun licht aan te zetten.
In plaats van 4 op de 10, hebben 6 op de 10 fietsers na het lezen van de tekst “Zet je licht aan”
hun licht aan.
De smiley geeft mensen het gevoel dat hun gedrag wordt beloond.
Onder toezicht oog van de politie, hebben een aantal kinderen van de CNS dit op het schoolplein gespoten.
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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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Bij Scala Centrum voor de Kunsten in CCM De Plataan in Meppel kunnen kinderen meedoen
aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf en samen met anderen
muziek te maken:
Kleutermuziek
Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op muziek.
Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale spelletjes. Start 28 oktober 2020,
op woensdag van 13.00 tot 13.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en aanmelden >
Ontdek jouw wereld van muziek
Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze gaan
zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel en langzaam, hard en zacht.
Start 30 oktober 2020, op vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden
>
Jammen, samen muziek maken
Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende, eenvoudige
popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het bespelen van
een muziekinstrument. Start 29 oktober 2020, op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Meedoen kost
€ 45,-. Info en aanmelden >
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