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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Simson en de Filistijnen
Simson en zijn geheim
groep 5 t/m 8:
Les 1 Op het veld bij Boaz
Les 2 Ruth bij Boaz
Les 3 Boaz de losser/
de geboorte van Obed

Richt. 13-15
Richt. 16
Ruth 2
Ruth 3
Ruth 4

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 is er totaal € 58,40 opgehaald.

LUIZENCONTROLE

Wij hebben een melding gekregen dat er weer luizen geconstateerd zijn.
Nu er geen luizencontrole plaatsvindt op school, willen wij aan u als ouder vragen
om met enige regelmaat uw eigen kind(eren) te controleren op luizen en er actie
op te zetten als het nodig is.

PARKEREN IN DE SLAGEN

Er heeft al eerder een punt van aandacht op het CNS Nieuws gestaan over het parkeren in 'de Slagen' bij
het brengen en halen van de kinderen. Zeker bij minder goede weersomstandigheden is de parkeerplaats
vol en lastig met in- en uitrijden. Parkeren in ‘de Slagen’ kan dan slimmer lijken.
Nogmaals graag hiervoor aandacht. De wijk is berekend op veel verkeer. Daarnaast gaan er veel kinderen
lopende en op de fiets door de straten van de Slagen. Dus nogmaals het dringende verzoek: Parkeren
graag op de parkeerplaats aan de westkant van de school.

CNS-NIEUWS pag.2
GELD OP DE PLANK

Afgelopen maandag stond er in de Meppeler Courant een artikel over scholen en schoolbesturen die veel
geld op de plank hebben liggen en dat geld niet gebruiken voor de kinderen maar 'oppotten'. Ik wil graag
iets duidelijk maken voor wat betreft de CNS. Van andere scholen weet ik niets of te weinig. Wij hebben
gelukkig ook een spaarpot. Er wordt bewust een keus gemaakt om te sparen om er vervolgens iets mee te
doen. Een tipje van de sluier is dat we op korte termijn een grote uitgave doen met de aanschaf van nieuw
meubilair voor alle groepen vanaf groep 3 tot en met acht. Dat is een stevige uitgave die ruim boven de
anderhalve ton ligt.
Daarnaast houden we rekening met onverwachte gebeurtenissen. Het zal duidelijk zijn dat er in de
afgelopen maanden een stevig bedrag is gaan zitten in schoonmaakmiddelen en extra schoonmaakkosten
bijvoorbeeld. Door afwezigheid van collega's in verband met testen of wachten op de test en op de uitslag
van bv. de partner, was extra personele inzet ook noodzakelijk.
Gelukkig hebben we geen keus hoeven te maken in wat er wel of niet mogelijk was op basis van de
kosten.
Er moeten natuurlijk ook altijd financiën beschikbaar zijn om de salarissen en de bestellingen te kunnen
betalen.
En dan is het natuurlijk een punt: op welk moment wordt er gekeken naar het bedrag wat in kas zit; net
voor of net na de salarisbetaling bijvoorbeeld.
Ik wil met bovenstaande een nuancering aanbrengen op de artikelen in de Meppeler Courant.
Kortgezegd: sparen als je een grote uitgave wil doen en zorgen dat je aan je lopende verplichtingen kan
voldoen. Zo gaan wij ermee om op de CNS.
Mede namens de penningmeester, Aldert Dijk

RABO CLUBSUPPORT ACTIE
De Stichting Ouderraad CNS heeft ook dit jaar weer
meegedaan aan de Rabo ClubSupport.
Door middel van stemmen, kon er een mooi bedrag
worden binnengehaald.
Dit jaar krijgen wij € 559,80. Wij willen dit bedrag
gebruiken om het schoolplein om te toveren tot
leerplein. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

GEVONDEN REGENPAK
Regenpak gevonden, blauwe jas, zwarte broek.
Van jou? Je kunt het pak ophalen aan de Kievit 38.

