CNS-NIEUWS
jrg.38 nr. 17
:461632

donderdag 10 december 2020
e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

internet: www.cnsstaphorst.nl

DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK
groep 1 t/m 4:
De herders
De wijzen

Luk. 2: 8-20
Math. 2

groep 5 t/m 8:
Les 1 Jezus in de tempel / Simeon en Hanna
Les 2 De wijzen uit het oosten
Les 3 Gevlucht naar Egypte en terug

Luk. 2:22-40
Mattheüs 2:1-12
Mattheüs 2:-13-23

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 € 56,59 opgehaald.

CORONA
De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft niet de gehoopte versoepeling gebracht van de
coronamaatregelen. Voor sommige sectoren is en blijft het een drama. Voor de scholen en voor de
kinderen zijn er geen extra of bijzondere maatregelen afgekondigd. Dat houdt dus ook in dat we in en
rondom de school geen andere maatregelen nemen. Wat blijft is het afstand houden, handen wassen,
volwassenen, die in de school moeten zijn, dragen in de gangen een mondkapje en het afscheid nemen
van de kleuters bij de juiste toegangsdeur.
Regelmatig krijgen wij op school de vraag of een kind wel of niet naar school mag als er sprake is van het
wachten op en test van een huisgenoot of van familie of bekende waarmee contact geweest is. Voor ons is
dit erg lastig in te schatten. Persoonlijke omstandigheden heden zijn zo verschillend. Regels van het RIVM
en van de GGD zijn soms moeilijk uit te leggen waarbij wij de indruk hebben dat de verschillende GGDmedewerkers ook niet altijd op dezelfde lijn zitten.
Wij adviseren dan ook om als ouder de vraag voor te leggen aan de GGD en dan een besluit te nemen.
Voor de duidelijkheid sturen we in de bijlage een beslisboom mee. Deze wordt door ons gehanteerd.

KERSTCOLLECTE
Op vrijdag 18 december, tijdens de kerstvieringen, hebben wij een extra collectemoment.
De opbrengst zal gaan naar Stichting Small Miracles.
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VRIJE SCHOOLDAG OP 4 JANUARI
Maandag 4 januari

In de Kerstvakantie zal er nieuw meubilair komen voor de groepen 3 t/m 8. Het
huidige meubilair is afgeschreven en hier en daar gewoon versleten.
Net voor de Kerstvakantie zullen we proberen al het oude meubilair uit de school
te krijgen zodat er ruimte ontstaat voor nieuw. Er zullen ook kasten ter plekke in
elkaar gezet worden door de leverancier. Als de kasten e.d. klaar zijn en het
nieuwe is allemaal uitgepakt, moeten alle groepen worden her- ingericht.
In de laatste maanden waarin corona een belangrijke rol speelde, is er geen
grote schoonmaak geweest. Omdat we beperkt zijn in het ontvangen van
volwassenen in de school, gaan we met de collega’s ook de schoonmaak ter
hand nemen van de inhoud van de kasten, de ramen, het (kleuter-) materiaal
enzovoort. Daarvoor hebben we ook de maandag na de Kerstvakantie.
Vandaar de schoolvrije dag voor de kinderen op 4 januari 2021.

KERSTBAKJES VOOR DE BERGHORST
We gaan in overleg met de Berghorst kerstbakjes maken met de hele
school. Wilt u uw kind(eren) volgende week dinsdag oase, een kaars en wat
groen mee laten nemen naar school?
LET OP!
De oase moet doordrenkt zijn met water, voor de kinderen hiermee kunnen
werken. Wilt u dit thuis alvast voorbereiden? U kunt de oase een nachtje in
het water zetten. Hoe dit precies werkt zie je in onderstaande link:
https://www.bloemschikwinkel.nl/weetjes/steekschuim-nat-maken/
De meesters en juffen

OPHALEN LEERLINGMEUBILAIR
Vorige week heeft op het CNS-nieuws een oproep gestaan om oud leerlingmeubilair te kopen voor €5,-.
De kasten gingen als warme broodjes over de toonbank en waren zo weg. De tafels en stoelen gingen wat
minder hard, maar in totaal zullen we een leuk extra bedrag ophalen voor Small Miracles!
In het volgende CNS-nieuws zullen we dit bedrag bekend maken.
De gereserveerde kasten/tafels en stoelen zullen vrijdag om 12.00 uur voor u klaar staan op het
schoolplein tussen de wereldbol en het duikelrek, tegen de heg. Er zal een briefje op geplakt zijn voor wie
het bedoeld is. Er staat een potje klaar waar het geld in mag. Alvast veel plezier ermee!
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ONTSLUITING VAN DE SLAGEN
Wij hebben uiteraard alle begrip voor het op een adequate manier ontsluiten van de woonwijk ‘de Slagen’.
Er is een optie genoemd om de Staphorster Kerkweg voor de veiligheid van de kinderen autoluw te maken.
Het verkeersaanbod is erg groot tussen kwart over acht en half negen. Kinderen gaan naar de scholen en
de peuterzaal. An het eind van de schooldag is de spreiding groter, maar om half drie gaan er wel ruim
300 kinderen naar huis waarvan het grootste deel over de Staphorster Kerkweg.
Ik (Adert) heb contact gehad met de verkeersambtenaren van het gemeentehuis en enkele fracties uit de
Raad hebben mij al concrete vragen gesteld en zijn ter plekke geweest om een goed beeld te krijgen.
Wij zitten er dus 'bovenop’.

VERENIGING VOOR EIGENAREN
Op 1 december jl. hebben wij, de CNS en het bestuur van de Stichting Promes, waar obs de Berkenhorst
onder valt, een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Het beheer van het gehele gebouw valt nu
onder deze vereniging. De VvE is verantwoordelijk voor het totale binnen- en buitenonderhoud van de
school. In het verleden was de gemeente Staphorst verantwoordelijk voor de buitenkant en de
schoolbesturen voor de binnenkant. Vanuit ‘den Haag’ is dat in 2015 veranderd en is het buitenonderhoud
ook voor de gebruiker(s). Na veel overleg met de Stichting Promes, de gemeente Staphorst en ons
bestuur is tot de oprichting gekomen van de VvE. Binnen het bestuur van de VvE zijn wij met drie mensen
vertegenwoordigd, evenals de Stichting Promes. De peuterzaal ’t Speulhuus huurt twee ruimten van
Promes en is dus niet een aparte eigenaar. We gaan ervan uit dat we slagvaardig en planmatig het
onderhoud op deze manier efficiënt kunnen beheren.

KENNISMAKING NIEUWE JEUGDAGENT
Onlangs hebben we op school kunnen kennismaken met de nieuwe jeugdagent die werd geïntroduceerd
door de bij ons al bekende wijkagent. We hebben gesproken over verkeersgedrag van kinderen, maar ook
van ouders, over parkeren in bermen, te hard rijden, over overlast na de lestijden waarbij vandalisme,
vuurwerk, te luide muziek of ander lawaai, drinkgedrag en dergelijke.
De wijkagent en ook de jeugdagent hebben aangegeven dat ze de toezichthoudende rol nadrukkelijk in de
gaten houden door gewoon spontaan ‘er te zijn’ of op verzoek van ons.
Voor u als ouder is het altijd mogelijk om het regiobureau te bellen om iets door te geven. Als het een
rechtstreekse link heeft met de school, dan kan het ook via mij.
Voor parkeeroverlast in de Slagen, is een melding naar het gemeentehuis de betere route. Wanneer
ouders daar parkeren, wordt er verkeerstechnisch niets fout gedaan maar de wijk ervaart wel de overlast.
Vandaar dat de politie hiervoor niet het juiste aanspreekpunt is.
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN KERSTVAKANTIE
Bibliotheek Rouveen, Seringenhof 2, is gesloten van 25 december t/m 1 januari vanwege de kerstvakantie.
Bibliotheek Staphorst sluit op Eerste en Tweede Kerstdag en op 1 januari Nieuwjaarsdag.
Op 31 december Oudjaarsdag is de bibliotheek open van 14.00-16.00 uur.
Fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling gewenst!

