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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Gehoorzaam aan God
De schenker en de bakker

Genesis 39
Genesis 40

groep 5 t/m 8:
Les 1 Gideon ruimt de afgodsbeelden op
Les 2 Gideon stelt een leger samen
Les 3 Het einde van Gideon

Rechters 6: 25-32
Rechters 6: 33 – H. 7:25
Rechters 8: 22-35

*lied van de week (groep 5-8): Lied 632 Dit is de dag die de Heer ons geeft

Gift voor onze naaste:

* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 69,80 opgehaald.

OMGAAN MET ELKAAR IN DE HUIDIGE TIJD

Ik durf te zeggen dat wij allen onze verantwoordelijk goed nemen. In het algemeen gaat het heel goed
met het brengen van de kinderen, afscheid nemen bij de toegangsdeur en de looproute vervolgen naar de
uitgangen van het plein.
Ook bij het halen van de kinderen houden we de onderlinge afstand keurig in de gaten.
Ik heb ook gemerkt dat ouders elkaar durven aan te spreken over de looproute bijvoorbeeld. Dat geeft een
gevoel van samen de schouders er onder.
In school dragen we als volwassenen zoveel als het kan een mondkapje. De discussie over wel of niet
efficiënt zijn van de mondkapjes voeren we niet; we nemen het dringende advies van de regering over.
Ook de mensen van buitenaf die toch in school moeten zijn, passen zich aan. Het meest belangrijk is toch
de onderlinge afstand houden en ventileren. Daar wordt ook heel goed aan gedacht.
Laten we alles nog even volhouden in de hoop en de verwachting dat de besmettingscijfers stabiliseren en
liever nog omlaaggaan.
Deze week zijn door omstandigheden binnen het ‘huishouden’ en door persoonlijke klachten drie collega’s
niet op school geweest. We berichten de ouders van de groep hierover. Twee collega’s hebben het werk
weer mogen oppakken, de ander morgen (vrijdag).
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OUDERCONTACTMOMENT

In de eerste week van november staan oudercontactmomenten gepland. Deze willen we wel door laten
gaan. We vinden het als leerkracht belangrijk om u te spreken en we merken dat ouders het ook fijn
vinden om de leerkracht(en) van hun kind te spreken. We hebben u vorige week gemeld dat een gesprek
op school i.v.m. Corona niet wenselijk is, daarom gaat het gesprek per telefoon of via beeldbellen. De
leerkracht van uw kind heeft via Parro een planning open gezet. Vanaf maandag 19 oktober 18.00 uur
konden ouders met meerdere kinderen op de CNS een dag en tijd kiezen. Alle andere ouders krijgen de
gelegenheid om in te tekenen vanaf donderdag 22 oktober 18.00 uur.

GROEPSFOTO

Voor de herfstvakantie zijn er groepsfoto’s gemaakt door Frans Nooren. Vandaag zijn de foto’s
meegegeven naar huis. Wilt u de foto houden, dan vragen wij u het geld zo snel mogelijk mee te geven
naar school, in het bijgesloten envelopje. Wilt u de naam van het kind op het envelopje schrijven, zodat
duidelijk is van wie het geld afkomstig is. Wilt u de foto niet houden, dan mag de foto weer meegegeven
worden naar school.

PENSIOEN

Het is de bedoeling dat ik op 14 maart 2021 met pensioen zal gaan. Op dat moment zal
ik de AOW-leeftijd hebben bereikt. Ik schrijf dit nu al vast omdat er binnen de school al
nagedacht wordt over de invulling van de vacature die dan ontstaat. De vacature staat
inmiddels online. Zodra daarover iets meer bekend zal zijn, komt dat ongetwijfeld op het
CNS Nieuws terug.
Aldert Dijk

JUBILEUM

We hadden half september een feestweekend bedacht in verband met het 50 jaar
bestaan van de CNS met op vrijdag een feestelijke dag voor de kinderen en op
zaterdag een reünie. Dit hebben we in verband met de huidige situatie
doorgeschoven naar het volgend voorjaar.
De datum van de reünie hebben we nog niet vastgesteld.
Voor de feestelijke dag maken we gebruik van externe mensen. Daarvoor moeten
we al vroeg een datum bepalen. Dat zal zijn op vrijdag 4 juni 2021.
We moeten er wel bij aangeven: Alles onder voorbehoud van…

EEN KIND VAN PLAN NEDERLAND

We zijn als CNS al jaren sponsor van een kind van Plan
Nederland. Ons vorige sponsorkind Yasmeen Muntazbegum is
oud genoeg om op eigen benen te staan.
Vandaag stellen we ons nieuwe sponsorkind aan u voor:
Emilianus Tode woont in Indonesië. Hij is geboren op 08-022007. Hij heeft een zus van 9 jaar en een broer van 6 jaar. Hij
gaat naar de basisschool. Het duurt nog geen 30 minuten om
daar te komen. Hij heeft alle basisvaccinaties gehad.
Emilianus woont met zijn ouders, broer, zus en oma in een huis
dat gemaakt is van baksteen met een dak van golfplaat en een
vloer van cement. De familie gebruikt hout als brandstof om te
koken. Het water komt uit een kraan op het erf.
Men gebruikt een toilet met aansluiting op een afvoer.
De dichtstbijzijnde medische zorg ligt op ongeveer 30 minuten
afstand.
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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.

MaakMeeMaand
Kom jij nieuwe technologie ontdekken?
In het kader van oktober MaakMeeMaand organiseren we samen met Tetem een aantal uitdagende
workshops. Meld je dan aan voor deze workshops.
https://www.bibliotheekstaphorst.nl/agenda?searchtext=maakmeemaand

Workshop 3Dkaart maken met lasercutter
Op woensdag 21 oktober van 15.30-17.00 uur is er in de Bibliotheek
Staphorst
een creatieve workshop 3Dkaart maken voor kinderen/volwassenen
vanaf 10 jaar.

Workshop Homey Huisrobot
Op vrijdag 23 oktober van 10.00-11.30 uur is er in de Buurtstee
Rouveen
een creatieve workshop homey huisrobot voor volwassenen.
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