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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
Maria op bezoek bij Elisabeth
Geboorte Johannes
groep 5 t/m 8:
Les 1 Gabriël bij Zacharias
Les 2 Gabriël bij Maria
Les 3 Maria aan Elizabeth/
lofzang van Maria

Luk. 1:39-56
Luk. 1:57-80/3:1-18
Luk. 1:1-25
Luk. 1: 26-38
Luk. 1: 29-56

Lied van de maand: Gezang 469: ik ben een engel van de Heer
Gift voor onze naaste:
* 1 kind van Plan Nederland
* Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
Maandag is er totaal € 75,52 opgehaald.

STUDIEDAG 19 JANUARI

Op dinsdag 19 januari staat er een studiedag gepland.
Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
Uiteraard is dit onder voorbehoud van de maatregelen die op dat moment
gelden omtrent corona. Het kan zijn dat we deze dag moeten verplaatsen
naar een ander moment. Hierover wordt u dan zo snel mogelijk
geïnformeerd.

HOOFDLUIS GECONSTATEERD

Er zijn kinderen op school, waarbij hoofdluis is geconstateerd.
Nu er geen luizencontrole plaatsvindt op school, willen wij aan u als ouder vragen
uw eigen kind(eren), met regelmaat te controleren op hoofdluis en er actie op te
zetten als het nodig is.
Wilt u ook de leerkracht informeren.

Alvast hartelijk dank!
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SINTERKLAAS op de CNS
Ook in deze rare tijd is het de Sint die naar de CNS rijdt.
Omdat ik geen risico wil lopen,
kom ik de dag ervoor de school ingeslopen.
En zal ik hier rustig slapengaan,
zodat de papa’s en mama’s niet in de rij hoeven te staan
en de kinderen gewoon naar school kunnen gaan.
Jullie eigen eten en drinken mag je bewaren voor de volgende morgen,
want ik zal deze ochtend voor wat lekkers zorgen.
Wij hopen op een fijne dag
en dat ik volgend jaar weer groots aankomen mag.
Groetjes,
Sint

GEBOORTE

Op 19 november is Hugo geboren, zoon van Rudi en Laura en
broertje van Nina Koopmans (groep 5a).
Adres: Mokkenland 46, 7951 HE Staphorst
Van harte gefeliciteerd!

Voorleesuurtje in de bieb Staphorst

Woensdagmiddag 2 december leest Piet Maes het prentenboek
‘Het kleinste Pietje’ van Sjoerd Kuyper voor. Tijd: 13.30-14.00
uur in Bibliotheek Staphorst. Geschikt voor kinderen vanaf 4
jaar. Je hoeft niet van tevoren aan te melden, maar als je
reserveert heb je zeker een plekje. Er is een registratie bij de
deur en plaats voor max. 30 kinderen.

