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LAATSTE CNS-NIEUWS
Dit is de laatste CNS-Nieuws van dit schooljaar.

START ZOMERVAKANTIE EN NIEUWE SCHOOLJAAR
Na vandaag mogen de kinderen genieten van de zomervakantie.
Wij starten in het nieuwe schooljaar op maandag 26 augustus om 8.45 uur.
Een fijne vakantie toegewenst!

DAG CNS
Vanmiddag hebben de leerkrachten met elkaar een samenzijn om Colinda en Daniël gedag te zeggen.
Elisa zal met verlof gaan. Marloes is op dit moment met vakantie waardoor we later afscheid nemen van
elkaar. De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdagavond de CNS vaarwel gezegd en gisteravond
samen met ouders genoten van een gezellige avond. Zij hebben ook een periode afgesloten.
Door verhuizingen vertrekken soms ook kinderen en in dit verband wil ik speciaal de familie Stegeman
noemen. Marije was jarenlang bestuurslid met het personeelsbeleid als portefeuille. We hebben daardoor
intensief samen mogen werken. Dank daarvoor en het ga jullie als gezin goed in Rouveen.

VACATURES
We zijn er bijna uit. We kunnen starten na de vakantie met een nieuwe collega
voor de groepen waar we een vacature hadden. Het is formeel nog niet
helemaal afgerond omdat de komende mensen zitten met het nemen van
ontslag bij hun huidige werkplek en daarvoor staan ook weer termijnen. Dit is
ook de reden dat we op dit moment nog geen namen kunnen noemen. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat we prettige en goede collega’s hebben
gevonden. In het eerste CNS-Nieuws van het volgend schooljaar zullen zij zich
voorstellen.
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LIEVE KINDEREN EN OUDERS VAN DE CNS
Na 22 jaar ga ik de CNS verlaten. Ik ga een nieuw avontuur tegemoet.
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor jullie hulp, medewerking,
meedenken, jullie vertrouwen en bovenal jullie kinderen! Ik heb met
zoveel plezier hier gewerkt. Ik neem prachtige herinneringen met me mee
en dat kwam mede door jullie! Dus, bij deze, ouders, verzorgers en
kinderen van de CNS, bedankt!
Warme groet, Colinda

TOT ZIENS!
Ik weet nog goed hoe ik als Pabo-student met de CNS in aanraking ben gekomen.
Vanuit Zwolle waren er in mijn groep geen studenten d ie in Staphorst stage
wilden lopen. Was dit een vooroordeel? Ja, ik denk het wel. Ik wilde dit avontuur
wel aangaan. Maar als ik eerlijk ben, had ik zelf ook zo mijn beeld over de school
en over Staphorst. Maar niets bleek minder waar. Ik trof een prachtige moderne
school aan, met een fijne sfeer, een enthousiast team en een grote
ouderbetrokkenheid. Na mijn stageperiode had ik de wens terug te keren naar de
CNS. Twee jaar later kwam er een vacature beschikbaar waarop ik gereageerd
heb. Ik kon direct fulltime aan de slag als groepsleerkracht. De afgelopen tien
jaar heb ik met heel veel plezier op de CNS gewerkt. Het samen leven, leren en
werken met kinderen, ouders en collega’s heeft mij veel voldoening gegeven. Om
mijzelf te blijven ontwikkelen ben ik de studie directeur gaan volgen. Volgend
schooljaar zal ik starten als directeur op een basisschool in Nieuweroord. Een
nieuwe stap waar ik erg veel zin in heb, ook al zal ik de CNS erg missen.
Ik wil alle collega’s, ouders, kinderen en iedereen die de CNS een warm hart
toedraagt, hartelijk bedanken voor de fijne tijd op de CNS!
Daniël Willemen

MUSICAL GROEP 8
Groep 8 heeft afgelopen dinsdag het schooljaar afgesloten met een musical. Wij hebben genoten!
Alle ouders die hebben meegeholpen, willen wij hartelijk bedanken!

NIEUWE ROOSTERS EN NIEUWE VERKEERSOUDERS
Deze week zijn de nieuwe roosters weer uitgedeeld. Noteer of zet het in je
telefoon wanneer je aan de beurt bent. En mocht je niet kunnen kijk dan
even wie een week later moet op dezelfde dag en vraag om te ruilen. Geen
rooster ontvangen, er hangen extra roosters aan het prikbord. Op de laatste
opleidingsavond kon niet iedereen aanwezig zijn en was er een lage
opkomst. Wij zullen in oktober een nieuwe datum prikken en hopen op een
mooie opkomst. Hoe meer mensen er mee brigadieren, hoe minder vaak je
aan de beurt bent. Dit zal voor ons de laatste keer worden dat wij de
opleiding verzorgen en wij geven dan het stokje door. Wij zijn erg blij dat
Gina en Marjan het van ons willen overnemen.
Fijne vakantie,
Gerien en Anja
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BEDANKT VERKEERSOUDERS
Gerien en Anja,
Jarenlang hebben jullie verkeerszaken geregeld. De opleiding voor
verkeersbrigadiers en de indeling ervan was jullie verantwoordelijkheid. Ook
bemoeienis en betrokkenheid bij het landelijke verkeersexamen was er volop.
Belangrijk waren ook de vele gesprekken over de verkeersroute, de weg van en
naar school en huis. Regelmatig hebben wij er samen over gesproken,
deskundigen er bij gesprekken met ambtenaren en de wethouder(s) contact
gehad enzovoort. De uitkomst was afgelopen dinsdag in de gemeenteraad een
feit. Niet helemaal ons idee, maar we zullen er mee om (moeten) gaan.
Anja en Gerien: Hartelijk dank voor jullie inzet!!
Gelukkig zijn er twee ouders, Marjan en Gina die het van jullie willen
overnemen. Veel succes gewenst.

VERKEERSSITUATIE
Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het kruispunt en over de van
Andelweg. Het kruispunt van Andelweg/Staphorster Kerkweg blijft zoals het is. Geen voorrangskruising.
Dat hoort niet in een dertig kilometer zone. Wij zullen er allemaal mee om moeten gaan, ouders en
kinderen, dat rechts voorrang heeft. Ook het vriendelijk bedoelde gebaar vanachter het stuur: ga maar
eerst! Moeten we niet meer doen. Dat schept onduidelijkheid. Rechts gaat voor! Wij zullen dat op school
blijven benadrukken. De van Andelweg heeft een fietspad naast het voetpad. Dit fietspad loopt door tot
aan het kruispunt en schept verwarring. Het gedeelte van het fietspad tussen het kruispunt en het Medisch
Centrum wordt opgeheven en ‘ergens’ komt er een fietsersoversteekplaats. De juiste plaats wordt in
overleg bepaald. De fietsers fietsen het gedeelte van de van Andelweg wat voor de school ligt gewoon over
de rijbaan. De stoep aan beide kanten wordt weer stoep voor de lopers en wandelaars.

GIFT VOOR ONZE NAASTE
Afgelopen jaar hebben de kinderen de gelegenheid gehad om elke maandag geld
mee te brengen voor onze naaste. We hadden een langlopend doel (2
sponsorkinderen van Plan Nederland) en een kortlopend doel (Bartiméus). *Wat
het langlopende doel betreft: we kregen bericht dat het ondersteunen van ons
Sponsorkind Alimah Tetteh uit Ghana wordt beëindigd. De reden: Er is zoveel
verbeterd in het gebied waar Allimah woont, dat Plan Nederland zich nu gaat
richten op gebieden waar de hulp harder nodig is.

*Wat Bartiméus betreft: Dit was de informatie over onze bijdrage:
Blinde mensen lezen d.m.v. braille op papier. Tegenwoordig kun je ook braille lezen en schrijven op de
computer. De BraillePi is een speciaal ontwikkelde computer die ervoor zorgt dat je braille kan leren
zonder dat daarbij de hulp van anderen nodig is. Zo zorgt men ervoor dat ook in de toekomst kinderen
met een visuele beperking zelfstandig teksten kunnen lezen en schrijven in braille.
Binnenkort wordt er namens de CNS een bedrag van € 2000,- overgemaakt.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
In het nieuwe schooljaar vertellen we u wat het nieuwe doel wordt waar we geld voor bij elkaar gaan
halen.
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SPRINGVORMEN BLIJVEN LIGGEN
Na de musical van dinsdagavond zijn er 2 springvormen blijven liggen.
Ze liggen op de bar bij de keuken.
Zijn ze van u?
U kunt ze hier vanmiddag tot 16.00 uur of morgenochtend ophalen.

