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-jubileum meester Dirksma
-verkeer; brengen en halen
-de agenda
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Het zijn bijzondere tijden…………….We zijn blij dat we weer naar school mogen al blijft het wel spannend hoe het
allemaal gaat komen in deze roerige periode. In deze eerste nieuwsbrief veel nieuws en regelzaken. Speciaal uw
aandacht voor het stukje over verkeer en de route door de wijk Het Meer. Daarnaast een vriendelijk maar
dringend verzoek om u ook op het plein en in de omgeving van school zoveel mogelijk aan de 1 ½ meter afstand te
houden. In de agenda staan onder meer het voetbaltoernooi en de boekenmarkt. Deze gaan, zoals het nu lijkt wel
door, maar i.v.m. alle Corona-maatregelen zal dit wel op een iets andere manier georganiseerd worden.
Samen met u gaat het ons, ondanks alle corona richtlijnen, zeker en vast dit schooljaar lukken. Veel leesplezier.


Thema Trefwoord: Respecteren

Respect man, respect!
Voor het lijf en het leven.
Niet moorden, met wapens,

niet moorden met woorden.
Niet draaien en graaien,
of liegen, bedriegen.

Respect man, respect!
Dat heeft pas effect.

Respect. Voor de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen, voor een andere huidskleur, voor het gezag
en de wet, voor de helden in de zorg, voor God… Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat verdient volgens
hen respect? En hoe belangrijk is het in hun leven? Soms lijkt respect een modewoord dat te pas en te onpas wordt
gebruikt. In het Trefwoordthema Respecteren willen we de kinderen graag laten ontdekken dat dit begrip ten
diepste weergeeft hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan.
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Mozes die met zijn volk wegtrekt uit Egypte. In de woestijn ontvangen zij
de Tien Geboden van God. Ze klinken vooral als verboden: je mag niet doden, niet stelen, geen afgod vereren, niet
liegen… Maar eigenlijk roepen ze allemaal op tot één ding dat de mens wél moet doen: respecteer het leven,
respecteer het bezit, respecteer de mensen die jou lief zijn, respecteer de waarheid… Zonder respect verliezen we
onze menswaardigheid. Door te liegen, te stelen en ontrouw te zijn maken we elkaar onvrij. En dan, zegt Mozes,
hadden we net zo goed in het slavenland van de farao kunnen blijven. Tien waardevolle regels die we het beste
respecteren door er iets mee te doen dit schooljaar.
 Lief
Donderdag 20 augustus is Jorre Drost geboren. Jorre is de zoon van Errit en Ankie Drost en het broertje van grote
zus Yfke uit groep 2a. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jorre. We hopen dat hij gezond en voorspoedig
op mag groeien.
 Afwezigheid juf Jennifer Mulder
Zoals u misschien gemerkt zult hebben is juf Jennifer Mulder afwezig. Vanwege verdrietige privé omstandigheden
komt ze voorlopig nog niet werken. We proberen een invaller te zoeken die (een deel van) de werkzaamheden van
juf Jennifer kan overnemen. Omdat juf Jennifer op vrijdag assisteert in groep 8 hebben de ouders van groep 8 hier
nog apart een mail over ontvangen.
 Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie mochten we weer een aantal 4-jarigen verwelkomen. Dit zijn:
Groep 1a: Mike van den Berg, Boris van Bruggen, Laurenz Holzapfel, Bret de Jong, Djuno
Kattenberg, Thijs Kroes, Michelle Mijnheer, Lisa van Spijker en Job Weever.
Groep 1b: Hedde Boksma, Reon van Dieren, Damáy Jongbloed, Levi Kamans, Tess Meadows,
Liv van Sloten, Mayson Snoeijer, Luc Vermeulen, Ghilaine de Vries en Hanna Westendorp.
Van harte welkom! We hopen dat alle kinderen en hun ouders snel kunnen wennen bij ons op
school!
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 Spelen op het schoolplein na schooltijd
Ons plein is na schooltijd vrij toegankelijk. Veel kinderen uit Het Meer maken hier dankbaar gebruik van, er is
voldoende ruimte en er kan naar hartenlust gespeeld worden. Ook Ienieminie maakt na schooltijd gebruik van het
plein. Logischerwijs houdt Ienieminie toezicht op de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. De
kinderen die “vrij” op het plein spelen blijven natuurlijk onder verantwoordelijkheid van hun ouders vallen.
 Even voorstellen: Charelle Goudbeek
Mijn naam is Charelle Goudbeek. Ik ben 17 jaar en woon in Wilsum. Ik zit op het Deltion college
en volg de opleiding onderwijsassistent. Ik ben een 2e jaars student en loop elke woensdag,
donderdag en vrijdag stage bij groep 1B. zelf geef ik elke woensdag gym aan kinderen van 4-8
jaar dit doe ik al 3 jaar. Ik heb mijn ervaring ook op gedaan bij de gym met kinderen. Ik vind het
mooi om te zien hoe kinderen bezig zijn met dingen leren en hoe ik ze daarbij kan helpen.
 Even voorstellen: Ruth Frankema
Hallo allemaal, ik ben Ruth Frankema en mag dit jaar stagelopen op de Groenling. Ik mag dit doen in
groep 3a.Vorig jaar ben ik gestart binnen Iris als zij-instromer. Dit is een traject dat bestaat uit
werken en leren. Ik loop 2 dagen stage en ga 1 dag zelf naar Hogeschool Viaa Zwolle. Afgelopen
schooljaar heb ik de stagedagen gelopen in ś Heerenbroek aan de Prs Julianaschool. Daar heb ik
lesgegeven aan groep 7/8 en groep 1/2. En nu mag ik ervaring opdoen op de Groenling.
Ik ben getrouwd, moeder van 2 dochters 7 en 11 jaar en woon in Kampen. In 2004 heb ik de lerarenopleiding aan
de kunstacademie Kampen afgerond en ben daarna in de kinderopvang/bso gaan werken. Ik heb dat 12 jaar met
heel veel plezier gedaan. Maar het lesgeven bleef me bezighouden. Het werken met kinderen vind ik geweldig. Hoe
ze naar de wereld kunnen kijken en de vragen die ze stellen, zorgt ervoor dat ik steeds mee ga in hun fantasie en
hun manier van beschouwen. En ik hoop op mijn manier de kinderen weer iets mee te kunnen geven. Zo leren we
elke dag van elkaar. Ik heb er erg veel zin in en hoop er een mooie tijd van te kunnen maken.
Groeten Ruth
 Jubileum meester Dirksma
Volgende week donderdag, 3 september 2020, is het precies 40 jaar geleden dat meester
Dirksma begon als leerkracht in het basisonderwijs. Mede door alle Corona maatregelen gaat hij
dit jubileum niet uitgebreid vieren. Maar omdat zo’n 40 jarig jubileum best bijzonder is en hij
er toch een feestelijk tintje aan wil geven, trakteert hij 3 september alle kinderen op ijs.

 Verkeer/halen en brengen/corona
We merken dat er heel veel ouders en kinderen lopend of op de fiets naar school komen. Dat
is natuurlijk erg fijn en ook nog eens gezond. Ook zien we dat de kinderen, conform de
Corona-richtlijnen door 1 ouder of oppas gebracht en gehaald worden. Daarnaast houden we
ons zoveel mogelijk aan de 1½ meter afstand; deze maatregel blijft echter wel aandacht
vragen. Wilt u daar a.u.b. zelf goed opletten!!
Route door de wijk;
Mocht u uw kind(eren) met de auto brengen dan willen we u vriendelijk maar dringend vragen
om via het Tolhek naar school toe te rijden. Via Veerschuit of Lijnpad kunt u dan weer de
wijk verlaten. Op deze manier ontstaat er een duidelijke verkeersstroom. Denkt u eraan dat
er nog steeds een parkeer- en stopverbod geldt ter hoogte van de zandbak?? En…….Natuurlijk
rijdt u met aangepaste snelheid door de woonwijk en zeker niet sneller dan 30 km per uur. Op
deze manier zorgen we er samen voor dat het voor iedereen veilig is!!
 Betaling via Ideal van schoolreisje, vrijwillige ouderbijdrage, judo, typen ,enz.
Net zoals vorig jaar worden alle bedragen via wiscollect/Ideal geïnd. U kunt, zodra u eind september/begin
oktober hier bericht over krijgt, aangeven of u in één keer of in meerdere keren de factuur wil voldoen.
Het gaat om de volgende bedragen;
- Vrijwillige ouderbijdrage, alle groepen en dus alle kinderen; € 18,00
- Zwemmen, groep 5 en 6; € 10,00
- Judo, groep 3 en 4; € 10,00
- Schoolreisje, groep 1 en 2; € 21,00
- Schoolreisje, groep 3 t/m 7; € 27,00
- Schoolkamp, groep 8; € 85,00
- Typen, groep 7; € 50,00
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 Zendingsnieuws
Iedere maandagmorgen zamelen we geld in voor de zending/een goed doel. Als
CNS de Groenling hebben we een adoptiegezin van Stichting Red een Kind. In de
maanden augustus/september sparen we voor ons gezin. In de loop van het jaar
hopen we voor verschillende goede doelen te gaan sparen. U wordt op de
hoogte gehouden!
 Bijlages
-Bijbelrooster, onderaan deze nieuwsbrief
-logopedie op school (wordt meegestuurd als extra bijlage)
 Bij de agenda
- Schoolvoetbal;
Het toernooi staat gepland op woensdagmiddag 30 september. I.v.m. alle corona-richtlijnen zal dit toernooi er wel
iets anders uit gaan zien. Zo is er dit jaar geen penalty-bokaal en ook gaan we afspraken maken over de
hoeveelheid publiek. U ontvangt daar t.z.t. meer informatie over.
- Boekenmarkt;
Ook voor deze activiteit geldt dat we gehouden zijn aan allerlei richtlijnen. Daardoor zal de boekenmarkt er
anders uit gaan zien dan voorgaande jaren. Ook hier krijgt u later nog informatie over.
 De agenda
Startgesprekken
AC-vergadering
Schoolmaatschappelijk werk
MR-vergadering
Hoofdluiscontrole
Start Kinderboekenweek
Schoolvoetbal gr. 8
Boekenmarkt
Schoolvoetbal gr. 8 (reserve dag)
Studiedag leerkrachten groep 1 en 2
Herfstvakantie

maandag 24 augustus t/m vrijdag 4 september
dinsdagavond 8 september
donderdag 10 september
08.30 – 09.30 uur
donderdagavond 24 september
maandag 21 t/m vrijdag 25 september
woensdag 30 september
woensdagmiddag 30 september
13.00 – 17.00 uur
woensdag 7 oktober
11.30 uur
woensdagmiddag 7 oktober
13.00 – 17.00 uur
vrijdag 9 oktober
groepen 1 en 2 vrij
maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober

Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling
H. Dirksma
Directeur CNS De Groenling

Bijbelrooster:
Startweek
Inhoud: De schooldeur gaat open. We wensen de kinderen een goede start!
Bijbel: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6).
Overgaan (week 35 en 36)
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het
onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).
Respecteren (week 37 t/m 39)
Inhoud: Waarderen, naleven, in ere houden. Respecteren van dingen, natuur, mensen. Respect voor leefregels.
Bijbel: Het volk in de woestijn; Bitter water, kwakkels en manna; Mozes ontmoet God; Tien Woorden; Het Gouden
Kalf (Exodus 15 t/m 32).
Onderzoeken (week 40 t/m 43)
Inhoud: Onderzoeken omwille van waarheid, veiligheid, rechtvaardigheid. Een onderzoekende houding en het
stellen van de juiste vragen.
Bijbel: Twaalf verkenners; Bileam en de koning van Moab (Numeri 13 en 14); Intocht in Jericho (Jozua 1 t/m 6).
Strijden (week 44 t/m 46)
Inhoud: Strijden, vechten, sporten, winnen en verliezen. Kritische vragen stellen bij strijd en wedijver. Omgaan
met conflicten.
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Bijbel: Gideon (Rechters 6 t/m 9).

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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