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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
De reis naar Bethlehem
De geboorte van Jezus

Luk. 2:1-5
Luk. 2:6-7

groep 5 t/m 8:
Les 1 Johannes geboren / lofzang van Zacharias
Les 2 Jozef
Les 3 De geboorte van Jezus

Luk. 1:57-80
Mattheüs 1:1-20
Luk. 2:1-20

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 € 82,03 opgehaald.

SINTERKLAAS op de CNS (morgen)
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

GROEP 8
Marloes Kroes is afgelopen dinsdag begonnen als leerkracht in groep 8. Ze staat op dinsdag, donderdag en
vrijdag voor de groep. Op maandag en woensdag staat Rina voor de groep. Velen van jullie kennen
Marloes vast nog wel, maar ze zal zichzelf nog kort voorstellen op het volgende CNS-Nieuws.
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KINDEREN VRIJ OP MAANDAG 4 JANUARI EN
DINSDAG 19 JANUARI
Op school krijgen wij in de kerstvakantie nieuw meubilair. Dit betekent dat de groepen
3 tot en met 8 volledig opnieuw moeten worden ingericht. Dit inrichten willen wij met
alle collega’s gaan doen op maandag 4 januari. Alle kinderen zijn die dag dus vrij.
Op dinsdag 19 januari staat er een studiedag gepland, maar dit is nog afhankelijk van
de maatregelen die op dat moment gelden.
Maandag 4 januari zijn de kinderen dus zeker vrij en dinsdag 19 januari is nog onder
voorbehoud.

VERKOOP OUD MEUBIILAIR
In de kerstvakantie krijgen de groepen 3 t/m 8 nieuw meubilair. Dat betekent dat we van het oude
meubilair afscheid gaan nemen. U kunt een leerlingsetje (tafel, stoel en 2 lades) overnemen voor een
symbolisch bedrag van €5,-. Dit geld gaat naar het zendingsdoel Small Miracles.
U kunt kiezen uit de volgende hoogtes: C3 60 cm; D4 65 cm; E5 70 cm; F6 75 cm.
Ook zijn er grijze kasten over te nemen (80x40x180cm). Wees er snel bij, want OP=OP!!
Reserveren mag door voor 10 december een mailtje te sturen naar lenette@cnsstaphorst.nl met voor een
leerlingsetje de vermelding van de gewenste hoogte. Wie het eerst komt...
Ophalen van het meubilair kan op vrijdag 18 december om 12.00 uur. Wij zorgen dat het voor u klaar
staat buiten.
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KERSTBAKJES VOOR DE BERGHORST
We gaan in overleg met de Berghorst kerstbakjes maken met de hele school.
We willen dit graag in de laatste week voor de kerstvakantie gaan doen. We
willen u alvast vragen om alvast een bakje, oase, kaars en wat groen te gaan
verzamelen. Volgende week krijgt u wat meer informatie maar dan bent u al
wat op de hoogte!
De meesters en juffen

