Nieuwsbrief nr.4: december 2020

Voorwoord
Ook al was het anders, het Sinterklaasfeest deed absoluut niet onder voor andere jaren. Alle
groepen in de onderbouw mochten om de beurt naar de Sint op het podium die voor elk kind een
persoonlijk woordje had. De pietjes uit groep 8 hielpen Sint en zo was iedereen tevreden met zijn
rol. Ook pre@g trouwens, dat de meesten zich dit jaar aan een compactere vorm van de surprise
hadden gehouden. Daardoor paste het net nog allemaal op het podium.
Alsof het niks was, klommen wij als team, nog geen uur nadat de goedheiligman vertrokken was,
de zolder op om de kerst versierselen naar beneden te halen en de kerstbomen in de klas klaar te
zeAen. De Ouderraad overtoepte ons maandagavond door de hele school in nog mooiere
kerstsferen te hullen. De kinderen raakten niet uitgepraat over de hoeveelheid kerstbomen,
sterren en lichtjes, ook op het plein. David uit groep 4 riep bij binnenkomst of het die dag al kerst
was! En ook de schoonmaker, die net van een andere school kwam, was zwaar onder de indruk
over de Kerstpracht. Op zulke momenten, denk ik echt even dat wij de leukste school van
Nederland zijn :-).
Gisteren zijn de opnames voor de kersKilm gemaakt. Dat wordt een tranentrekker, zo ontroerend
als iedereen zijn best heeL gedaan. We wensen jullie alvast veel kijkplezier eind volgende week.
Verder heeL een deel van de bovenbouw al geoefend met het nieuwe ﬁetsparcours naar het
Sporthuis ivm de gym die daar na de kerstvakanQe gaat plaatsvinden. En in deze nieuwsbrief
vinden jullie een nieuw verzoek tot inschrijven voor de pionnendienst, nog wat details ivm kerst en
een update vanuit de Ouderraad. Nog een weekje en dan is iedereen op school, inclusief de
kinderen, wel toe aan een beetje vakanQe.
Vanuit hier alvast een pre@g KersKeest en onze beste wensen voor het nieuwe jaar. En we zien
jullie in het nieuwe jaar weer graag gezellig bij de heg!
Namens team CNS,
Lynn d’Huy
Vertrek Herco van der Wilt
Herco van der Wilt, de vader van Elora en Jelmer in groep 8 en Abel in groep 4 vertrekt per het
nieuwe jaar als predikant van de Dorpskerk. Vanaf hier willen wij Herco bedanken voor de
afgelopen jaren waarin wij samen hebben gewerkt en voor de jaarlijkse bezoeken die hij heeL

gebracht aan de klassen om met ze in gesprek te gaan. Wij zullen zijn open houding,
vriendelijkheid, betrokkenheid bij de school en zijn fantasQsch mooie zangstem niet helemaal
hoeven te missen, omdat Abel vooralsnog gewoon bij ons op school blijL. Hoe dan ook wensen wij
hem succes bij zijn nieuwe baan.
Kerst
Vrijdagochtend wordt iedereen op de normale Qjd op school verwacht. In de klas wordt het
kerstverhaal verteld en de kersKilm getoond. Het kaarsversieren kan dit jaar niet met de ouders,
maar de bovenbouwers zullen de jongere groepen helpen.
Er wordt iets lekkers te eten en drinken geregeld voor de kinderen. Geef zonodig voor de grote
eters/drinkers toch wat te drinken en eten mee.
NB: De onderbouw (gr 1 t/m 4) gaat om 12.25 uur uit en de bovenbouw (gr 5 t/m 8) om 12.30 uur.
Van de Ouderraad
De afgelopen weken heeL de Ouderraad
(OR) niet sQlgezeten. Bij sommigen van jullie
zijn enkele leden persoonlijk langs geweest
om als Piet cadeautjes voor de surprise te
brengen. En superleuk was toch ook wel
onze CNS omtoveren tot een school in
kerstsfeer. Dinsdag 8 december konden alle
kinderen bij binnenkomst de lichtjes, de
sterren en de kerstbomen bewonderen.
Het komend jaar 2021 is besproken in de OR
vergadering en met het schoolbestuur.
Naast het begroten van de gewone acQviteiten (denk aan Pasen, Familieavond en Zomerfeest), is
er ook concreet gesproken over de aanschaf van buitenspeelgoed, nieuwe CNS sportkleding
(voorzien van het nieuwe logo) en een nieuwe geluidsinstallaQe (toe aan vervanging). De bedragen
voor deze laatste aankopen zijn vrijgekomen vanuit de afschrijvingen. Naar verwachQng kunnen we
hier in de volgende nieuwsbrief een uitgebreide update over geven. Uiteraard wordt bij alles
rekening gehouden met eventuele alternaQeve plannen in verband met Corona.
Pilonnendienst voor de school
FantasQsch dat jullie allemaal het schema voor het veilig houden van de school tot nog toe hebben
ingevuld. Hierbij nog 1 keer de link tot de kerstvakanQe (nog een paar gaatjes te vullen, zou heel
ﬁjn zijn!!)
hAp://loulouapp.com/pollMain.php?tag=1143176cv2tb7t6673rr6xfn
En hieronder alweer de link voor na de vakanQe.
hAp://loulouapp.com/pollMain.php?tag=11685853yu0uiz8hs9y5rcw5

Belangrijke dagen:
18 december: gr 1 t/m 4 om 12.25 uur uit. gr 5 t/m 8 om 12.30 uur
21 december t/m 1 januari: kerstvakanQe
weekend 4/5 januari: luizencontrole thuis (Lynn stuurt reminder)
11 januari: scholenmarkt VO groep 7 en 8 is afgezegd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 januari.
Hartelijke groet,
Team CNS

