CNS-NIEUWS
jrg.38 nr. 12
:461632

e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 5 november 2020
internet: www.cnsstaphorst.nl

DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Voor de 2e keer op reis
Ik ben Jozef

Genesis 43
Genesis 44/45

groep 5 t/m 8:
Les 1 Simson in Gaza en bij Delila
Les 2 Simson en de Filistijnen/ zijn dood
Les 3 Honger in Moab/ de keuze van Ruth

Rechters 16: 1-21
Rechters 16: 22-31
Ruth 1

Lied van de maand: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag en woensdag is er totaal € 135,52 opgehaald.

CORONAMAATREGELEN

Afgelopen dinsdag zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd om de besmetting van het coronavirus
aan te pakken. Deze maatregelen zijn voor verschillende sectoren een ramp, heeft vervelende gevolgen
maar worden noodzakelijk geacht om de druk in de ziekenhuizen te verminderen.
Deze nieuwe maatregelen hebben geen directe betrekking op het basisonderwijs.
Wij handhaven onze maatregelen zoals we die zaterdag 17 oktober hebben gemaild.
Samengevat:
We beperken het aantal volwassenen (externen) in de school en op het plein.
De looproutes met de ingangen en het afscheid nemen van met name de kleuters blijven we op
dezelfde manier doen.
Volwassenen dragen in de ‘verkeersruimten’ van de school een mondkapje.
De hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
Bovenal: WE HOUDEN DE ANDERHALVE METER AFSTAND IN DE GATEN!

OUDERCONTACTMOMENTEN

In deze tijd van afstand houden van elkaar, van mondkapjes, van testen en van dagelijks nieuwe cijfers en
besmettingen gaan bepaalde zaken door. Zo ook de oudercontactmomenten. Er zijn variaties in de manier
waarop de leerkracht(en) en de ouders met elkaar in ‘contact’ komen, zoals beeldbellen, bellen, zoom- of
teams-verbindingen. Het wordt niet altijd ervaren als even prettig, maar het is in deze tijd even niet
anders. We hopen dat we op termijn onze oude (=normale) manier van contact hebben weer kunnen
oppakken.
Wij danken u allen voor uw begrip.
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KERK, SCHOOL EN GEZIN

Als Christelijke school hebben wij met de kerken een link, om het zo maar te
zeggen. In de kern Staphorst zijn twee kerken waar we contacten mee
hebben, namelijk de Bron en de Rank. We hebben onlangs met elkaar het
volgende afgesproken:
In deze tijd van corona is het niet realistisch om een kerk- schoolgezinsdienst te houden. Met meer dan 500 bezoekers in de sporthal
moeten we niet willen, afgezien van de maatregel dat het niet is
toegestaan.
We hebben een lied van de maand ingesteld. Het is een lied wat we op
school in alle groepen deze maand centraal stellen en regelmatig
zingen. De maand november gaan we hiermee van start. Kinderen in de kerk kunnen het
(mee-)zingen, maar ook thuis bij bijvoorbeeld de verbinding met de kerk via het scherm, kunnen
de kinderen het lied meezingen. We hebben gekozen voor het lied: ‘k Stel mijn vertrouwen op de
Heer mijn God.
Omdat de school niet naar ‘de kerk’ kan (zie hierboven), komt de kerk naar de school.
Ds. Prins van de Rank en mevrouw Zielman, jeugdwerker van de Bron komen naar de school.
Hoe we dat vorm en inhoud geven, is nog in bespreking.

AFSCHEID BESTUURSLID

Na een periode van ruim 7 jaar heeft Marlon Bosman afscheid genomen van het bestuur.
Zij heeft verschillende taken gehad maar was vooral als secretaris actief.
Marlon, bedankt voor je samenwerking en inzet binnen het bestuur!
Hiermee hebben we dus een vacature binnen het bestuur. Lijkt het jou nu ook leuk om een actieve
bijdrage te leveren aan de school van je kinderen?
Meld je aan bij een van de bestuursleden of via bestuur@cnsstaphorst.nl.
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Meidenwerk in Staphorst
Het jongerenwerk van Saam Welzijn begint weer met meidenavonden in de gemeente
Staphorst.
De meidenavonden zijn bedoeld voor meiden die in groep 8 zitten of op het voortgezet
onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit de You!ngWoman methodiek. Het is een club waar meiden
om de week samenkomen. Tijdens deze avonden staat gezelligheid voorop: we doen spelletjes,
knutselen, en tal van andere activiteiten. Het programma heeft daarnaast als doel om meiden te
leren over hun zelfbeeld, hun talenten en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen.
Voor meiden (groep 8) uit Staphorst, IJhorst en Punthorst is de eerste avond op woensdag 18
november in de bibliotheek in Staphorst, voor meiden (groep 8) uit Rouveen is dit op woensdag
25 november in basisschool de Triangel in Rouveen en voor meiden die op het voortgezet
onderwijs zitten is de eerste avond op donderdag 26 november in de bibliotheek in Staphorst.
De avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur. Aanmelden is nodig, deelname
is kosteloos. Meer informatie en opgave via Nanda Knol, stuur een mail naar
n.knol@saamwelzijn.nl of bel 06-49399366.

Zwembad Staphorst heeft 1.000 abonnees nodig op YouTube: ‘Help jij ons mee’
Om ouders tijdens het afzwemmen via een beveiligde livestream te kunnen laten meekijken heeft
Zwembad Staphorst 1.000 abonnees nodig op YouTube.
Help jij ons mee om in deze bijzondere tijd familie toch bij het afzwemmen te laten zijn
Ga naar de Youtube van de Broene Eugte Staphorst en wordt abonnee van het kanaal.
Alvast bedankt namens de medewerkers van het Zwembad Staphorst.

