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DE BIJBELVERHALEN VAN VOLGENDE WEEK:
groep 1, 2 en 3:
Vrije keuze leerkracht/kinderen
groep 4 t/m 8:
De tien geboden (1)
De tien geboden (2)
Bewaar Gods geboden

Exodus 20: 1 – 11
Exodus 20: 12 – 26
Lukas 10: 25 – 37

*lied van de week(groep 5-8): Lied 310: Eén is de Heer, de God der goden

gift voor onze naaste:
* 3 kinderen van Plan
* Stichting Rusland Kinderhulp
Maandag is er € 70,57 opgehaald.

GIFT AAN STICHTING RUSLAND KINDERHULP
Het schooljaar is bijna voorbij. We kunnen nu al meedelen dat we een bedrag van € 2500 zullen
overmaken naar de Stichting Rusland Kinderhulp.
Iedereen hartelijk dank!

BEDANKT!
Beste kinderen, ouders en collega’s,
Wat was het dinsdag 10 juli een onvergetelijk afscheid! Al de CNS-kinderen bij mij aan huis…. onder
politie begeleiding naar school… op de tandem,…..
Samen met mijn gezin wil ik jullie heel erg bedanken voor het
organiseren van een hele mooie, gezellige dag; voor het
bakken van overheerlijke pannenkoeken; het aanbieden van
de vele mooie bloemen, cadeaus, lieve woorden en wensen.
Het was zo hartverwarmend!
We denken met een dankbaar, warm gevoel terug aan deze
prachtige dag!
Een hartelijke groet,
Geke Witte
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BEDANKT!
Afgelopen dinsdag hebben wij juf Geke in het zonnetje gezet. Het was een geslaagde dag!
Wij willen via deze weg iedereen bedanken die ons geholpen heeft in welke vorm dan ook. Bedankt!
Juf Marianne, juf Mariska en juf Marloes

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Tamara Fix en aankomend jaar val ik in, in groep 5a en een dag in groep 8b.
Ik ben woonachtig in Staphorst. Ik ben 22 jaar.
De aankomende weken na de zomervakantie ben ik in groep 5a te
vinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag
ben ik in groep 8b te vinden.
Ik heb erg veel zin om het komende jaar te starten met de
leerlingen. Ik vind het erg belangrijk dat er een goede sfeer in de
klas is, daar zullen we dan ook hard aan gaan werken. Heeft u nog
vragen, kom gerust langs!
Met vriendelijke groeten,
Tamara Fix

Via deze weg stel ik mijzelf graag even voor. Ik ben Lianne
Bunschoten en ben 33 jaar. Samen met mijn man en 2 kinderen van
4 en 5, woon ik in Zuidwolde.
Dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent voor 3
ochtenden. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit individuele
begeleiding van leerlingen. Eén dag in de week sta ik als leerkracht
voor groep 3/4.
Ik heb er ontzettend veel zin in om volgend jaar op de CNS te mogen
werken. Op woensdag, donderdag en vrijdag vervang ik juf Lenette in
groep 5b/6b.

STOELTJES NAAR GAMBIA
Na de zomer starten de kinderen van groep 1 en 2 op nieuwe stoeltjes. We hebben besloten de oude
stoeltjes te schenken aan een school in Gambia, waar we al eerder geld voor bij elkaar hebben gehaald.
Meer informatie over de Stichting Staphorst helpt Gambia is te vinden op www.staphorsthelptgambia.nl of
op de Facebook-pagina van de stichting.
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LUIZENZAKKEN
In de discussie over het nut van de luizenzakken zijn er voor- en tegenstanders van het gebruik.
Wij hebben op school besloten om de “hoofdluis-problematiek” als volgt te benaderen:
- We handhaven de luizencontroles.
- We ruimen de luizenzakken op tot december en bekijken dan op grond van ervaring of we de
luizenzakken opnieuw gaan gebruiken.
- Het advies van kammen, kammen en nogmaals kammen blijft gehandhaafd. Hierover is iedereen het
eens, in welke discussie dan ook.
Graag zouden we zien dat de luizenmoeders en -vaders hun controletaak willen blijven uitoefenen.
Hun ervaringen zijn met name van belang voor de aanpak en voor het eventuele opnieuw gebruiken van
de luizenzakken.

BUREAU OM MEE TE NEMEN
We hebben op school een bureau staan wat niet meer wordt gebruikt en ‘weg’ kan. Deze is gratis af te
halen. Zie foto.
Aanmelden graag via aldert@cnsstaphorst.nl Wie het eerst komt, …..

EINDMUSICAL GROEP 8
Nog even en dan is het zover: groep 8 neemt afscheid van de CNS! Dit gaan ze doen door middel van een
musical.
Dinsdag 17 juli om 10.15 uur gaat groep 8 de musical uitvoeren voor groep 4 tot en met 7.
Ook oud-leerlingen zijn hierbij van harte welkom!
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 worden ’s middags de liedjes van de musical gezongen.
’s Avonds is de afscheidsavond voor de ouders van groep 8.
I.v.m. de ruimte is er plaats voor maximaal 2 volwassenen per kind. De zaal is daarmee goed en
verantwoord gevuld.

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

START ZOMERVAKANTIE
*Groep 8 heeft dinsdag de laatste schooldag, ‘s avonds is er voor de ouders en leerkrachten de musical.
Woensdagmorgen komen de kinderen van groep 8 nog even naar school om op ludieke wijze afscheid te
nemen.
*De kinderen van groep 1 t/m 7 hebben donderdag 19 juli hun laatste schooldag.
Vrijdag zijn de kinderen vrij.
De start van het nieuwe schooljaar zal zijn op maandag 3 september.
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DE SCHOONMAAKAVOND: MAANDAG 16 JULI

Hoe ziet de schoonmaakavond er
uit?
Op de avond dat u ingedeeld bent,
meldt u zich bij de leerkracht van uw
oudste kind. Wanneer hier voldoende
hulp is kunt u een andere ruimte gaan
schoonmaken. Op de deur van elke
ruimte zal een afstreeplijst hangen met
de dingen die schoongemaakt moeten
worden.
We beginnen de avond om 19.00 uur,
maar wanneer dat te vroeg is, bent u
ook later van harte welkom.
Wanneer u alleen maar een gedeelte
van de avond aanwezig kunt zijn i.v.m.
andere verplichtingen is dat prima.
Alle hulp is welkom en wordt door ons
gewaardeerd! We hopen om 21.00 uur
klaar te zijn.
Voor koffie, thee en koek wordt
gezorgd!

Welke avond wordt u verwacht?
Uw achternaam begint met A t/m K?
Dan wordt u verwacht op donderdag 8 maart.
Uw achternaam begint met L t/m Z?
Dan wordt u verwacht op maandag 16 juli.
Het is mogelijk dat u niet kunt op de avond
waarop u verwacht wordt. Zou u dan willen
ruilen met iemand van de andere datum?
Laat dit even aan de leerkracht weten, zodat wij
weten op wie we kunnen rekenen.
Alvast hartelijk bedankt!

Wat neemt u mee?

Emmer en doekjes.
Evt. spons, zeem,
ramenwisser, stofzuiger etc.
Voor schoonmaakmiddelen
wordt gezorgd.

Met vriendelijke groet,
Team CNS

In de afgelopen jaren kwamen ook vaak kinderen mee naar school. We willen graag dat de kinderen dan
buiten blijven spelen. Spelletjes doen, met elkaar omgaan in de school en/of blijven vragen aan de juf of
meester of ze nog iets kunnen doen, kost voor de kinderen en voor de schoonmakers meer energie dan
dat het oplevert.. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.
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VAN DE VERKEERSOUDERS
Allereerst willen we de ouders bedanken die de opleiding hebben gevolgd als verkeersbrigadier. Er is weer
een mooie groep bij gekomen.
Maandag zijn de nieuwe roosters uitgedeeld voor het begin van het nieuwe schooljaar.
Heel af en toe komt het voor dat het rooster in het vakje op school blijft liggen of
onderweg verloren wordt. Wij hebben altijd reserve aan het prikbord hangen. Het is
super dat we zoveel brigadiers hebben op de CNS, het blijft een heel gepuzzel om naar
ieders wens en beschikbaarheid in te roosteren, we doen ons uiterste best en hopen dat
de kinderen iedere dag weer veilig naar school kunnen gaan. Wij zijn blij met ieders
inzet!
Ook zijn er weer een aantal mensen gestopt, waaronder een groep die al jaren hebben geholpen.
Wij bedanken jullie voor alle hulp!
Gerien en Anja

WATERFEEST GROEPEN 4
Op maandagmiddag 16 juli gaan wij met de beide groepen 4 waterfeest op het schoolplein houden.
Wat moet je meenemen: zwemkleding, handdoek, waterspeelgoed, zonnebrand, iets te drinken.
We hopen op een spetterende middag!

SCHOOLZWEMMEN GROEP 5 T/M 8
Maandagmiddag 16 juli gaan de groepen 5 t/m 8 naar het zwembad.
Groepen 5 en 6 gaan van half 2 tot half 3, groepen 7 en 8 gaan van half 3 tot half 4.
Behalve zwemkleding deze middag ook de fiets mee naar school nemen!

VAKANTIES KOMEND SCHOOLJAAR
vakantie/vrije dagen

datum

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

Staphorster markt

16 april 2019

Paasweekend

19 april t/m 22 april 2019

Meivakantie

29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart t/m Pinksteren

30 mei t/m 10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019
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PLATTEGROND VOOR NA DE ZOMERVAKANTIE
Op onderstaande plattegrond is te zien waar de kinderen na de zomer hun lokaal kunnen vinden:
beneden:

1a
1b
2a
2b
3a
3b/4b

Jolanda van Veen
Corry Eleveld
Jessica Nijmeijer
Jeanet Anneveldt
Mariska Kok
Petra Vegter
Marianne Bredewold
Conny Hofsink
Marloes Kroes
Elisa Wevers
Colinda Tigelaar
Gerjanne Boerhof

boven:

4a
5a
5b/6b
6a
7
8a
8b

Betty van den Brink
Paul de Wee
Tamara Fix
Dianne Lubbers
Dianne Lubbers
Lianne Bunschoten
Nienke Meurkens
Jessica Nijmeijer
Conny Hofsink
Bertha Wijnstra
Hans Grobbe
Rina Hoxe
Daniel Willemen
Tamara Fix

Iedereen een hele fijne, zonnige vakantie gewenst!

Op maandag 3 september gaan de schooldeuren weer open.
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Betreft : Lunchplein schooljaar 2018-2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nog even en dan begint de zomervakantie en kunt u met uw kind(eren) gaan genieten van een aantal vrije weken.
Een heerlijk vooruitzicht.
Graag brengen wij u op de hoogte van enkele praktische zaken welke altijd spelen in deze periode.
Bereikbaarheid
Tijdens de zomervakantie is onze afdeling Klantadvies bereikbaar voor uw vragen over Lunchplein. Zij zijn
dagelijks bereikbaar op telefoonnummer (038) 421 45 21. De regio- en schoolcoördinatoren zijn vanaf 29 augustus
weer telefonisch bereikbaar.
Aan- en afmelden
Wij gaan er vanuit dat uw kind(eren) na de zomervakantie weer gebruik gaat maken van Lunchplein. Mocht dit niet
zo zijn, dan vernemen we dit graag. Het aanmelden voor Lunchplein in het komende schooljaar is mogelijk vanaf
woensdag 18 juli.
Mocht uw kind de basisschool gaan verlaten omdat hij/zij groep 8 heeft afgerond, dan is een opzegging niet
nodig. Dit voeren wij voor u uit in onze administratie.
Tarieven 2018-2019
Vanwege veranderde wetgeving door de Overheid, zijn onze kosten toegenomen. We vinden het prettig dat ook
onze vrijwilligers nu continu worden gescreend. Wij hebben hierdoor een minimale verhoging doorgevoerd in
onderstaande tarieven.
Tarieven schooljaar 2018-2019
•

€ 2,45 per dag bij aanmelden langer dan 7 dagen voor de tso-dag

•

€ 2,70 per dag bij aanmelden tussen 7 dagen en 1 dag voor de tso-dag voor 12.00 uur

•

€ 2,95 per dag bij aanmelding één dag voor (na 12.00 uur) of op de tso-dag voor 10.00 uur

•

€ 3,40 per dag aanmeldingen na 10.00 uur op de tso- dag

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u alvast een hele fijne zomervakantie
toe.
Met vriendelijke groet,

Elize Matter

Willy de Vries

Manager Doomijn

Regiocoördinator Lunchplein

