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In deze nieuwsbrief o.a.;
-afscheid groep 8
-afscheid meester Harry en juf Joyce
-meester Frank IJzerman stelt zich voor
-leerlingennieuws
-oproepje
-terugblik activiteiten
-nikai4life
-bijlages over de startgesprekken en de
buitengewone sportdag van groep 7
-enz.

Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Zoals gebruikelijk staat deze nieuwsbrief in het teken van
afscheid. Afscheid van groep 8, afscheid van kinderen van andere groepen en afscheid van collega’s. Maar ook
staat deze brief in het teken van het nieuwe schooljaar. Ik wil u daarbij o.a. wijzen op de startgesprekken.
Veel leesplezier
 Zomervakantie
Strand
Mijn huid warmt behaaglijk en tintelt na van de zee
Een zilte druppel vloeit en parelt in het licht
Mijn kind speelt onschuldig, zonder haast
Even kijkt het op, ziet me liggen
gaat staan, de hand beschermt de ogen
en glimlacht dan al mijn zorgen weg
O Heer, zou U gewoon niet voor één keer
de tijd even stil kunnen zetten?
Geniet van de vakantie, geniet van elkaar! We hopen elkaar weer terug te zien op maandag 3 september 2018
Team van CNS De Groenling
 Groep 8 vliegt uit; waar gaan ze naar toe?
Adriaan Batir:
Almere College
Jamie Boeve:
Groene Welle
Tom Brink:
Ichthus College
Aline Dijkman:
Ichthus College
Mano Dokter:
Ichthus College
Isa de Geus:
Ichthus College
Milan Hartsuiker:
Ichthus College
Chris Jager:
van der Capellen
Elian Jongman:
Ichthus College
Thijs Kalter:
Ichthus College
Stan Kattenberg:
Ichthus College
Patrick van der Kolk:
Ichthus College
Sebastien van der Kolk:
Ichthus College
Milan Kragt:
Ichthus College
Naomi van de Langemheen:
Ichthus College
Milan de Leeuwe:
Ichthus College

Lynn Meesters:
Maaike Nieuwman:
Sanne van ’t Oever:
Sven Pampiermole:
Leon Pelleboer:
Emma van Pijkeren:
Timo Riezebos:
Kim Rigterink:
Lynn Rigterink:
Yara Sa’ad:
Giel Strijkert:
Ties Strijkert:
Mika Vaandering:
Ilse Wierenga:
Lotte Zoer:
Julian Zuidema:

 Afscheid groep 8
Dinsdagavond 17 juli hebben we samen met de ouders afscheid
genomen van groep 8. Het was een super gezellige avond waarin we
genoten hebben van de film Carnivale, een film gemaakt door en voor
groep 8. Jongens en meisjes; jullie waren een sportieve, gezellige groep
die altijd in was voor een praatje, een grap of even wat gekkigheid. We
gaan jullie missen. Veel succes op het Voortgezet Onderwijs.

1

Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Ichthus College
Meander College
Celeanum
Ichthus College
Greijdanus
Ichthus College
Ichthus College

 Afscheid meester Harry en juf Joyce
We nemen aan het einde van dit schooljaar afscheid van twee personeelsleden van onze school.
Meester Harry Hamer gaat met pensioen en heeft al afscheid genomen van zijn groep 7a en ook als collega’s
hebben we een gezellig afscheidsfeestje gevierd met meester Harry. Op donderdagochtend 19 juli heeft u als
ouders hem nog de hand kunnen schudden in de hal van de school. Meester Harry, bedankt voor je inzet, een fijne
vakantie en daarna.. genieten van je welverdiende pensioen!
Na de vakantie zult u meester Harry wel weer terug zien. Hij heeft nl. aangeboden
vrijwilligerswerk te doen bij ons op school. Hij zal (meestal) op woensdag t/m vrijdag
kleine groepen en individuele leerlingen ondersteunen bij bijvoorbeeld het lezen. Wij
zijn erg blij met dit aanbod!!
Juf Joyce Swieringa heeft het afgelopen jaar als onderwijsassistent gewerkt in groep
8. Nu groep 8 van school gaat, zit ook haar werk op de Groenling er op. Juf Joyce
blijft werkzaam binnen IRIS en gaat na de zomervakantie aan de slag op de
Morgenster in Kampen. Juf Joyce, bedankt voor je inzet, een fijne vakantie en veel
plezier op je nieuwe school volgend jaar!
 Afscheid en welkom
-Ilse Strijkert (groep 3a) gaat na de zomervakantie starten op de Agnietenschool in Elburg.
-Karsten Medendorp (groep 7b) vertrekt ook van onze school. Hij gaat naar Talentstad in Zwolle.
We wensen beide leerlingen en hun ouders veel plezier en succes op de nieuwe school!
Na de zomervakantie hopen we weer een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen:
-groep 1a: Siem Diekerhof, Jip van Dijk, Lisa Fuite, Nova de Jong, Robert-Jan van der
Kolk, Jayden Last, Zoë Pol, Lana de Vries, Iven van der Waal en Bas Westendorp.
-groep 1b: Jayden Agues, Luca van de Berg, Liam Breman, Senn Dekker, Jurre van
Keulen, Ziva van Lente, Jason Scholten, Aron Wezenberg en Iris Zand.
-groep 2a: Noah Krikken
We heten alle kinderen en hun ouders van harte welkom en veel plezier op onze school!
 Even voorstellen: Frank IJzerman
Beste ouders, nieuw op de Groenling maar toch ook weer niet.
Na een hele mooie, leerzame stageperiode in groep 2 en groep 8 vorig schooljaar heb ik
gesolliciteerd op de functie die vrij kwam op de Groenling. Gelukkig met succes!
Na 14 jaar actief te zijn als tennisleraar vond ik het een mooie uitdaging en verrijking om de
Pabo-opleiding te gaan volgen. Dit bleek een flinke klus. Samen met mijn vrouw Cristel, zoontjes
Jens (4) en Mees (2) is het in 2 jaar hard werken gelukt en kan ik binnenkort mijn diploma in
ontvangst nemen.
De kans die ik krijg op de Groenling pak ik graag met beide handen aan. Mijn gedrevenheid als
sporter, mijn passie voor het lesgeven en mijn open blik naar de wereld wil ik inzetten om
leerlingen te inspireren, motiveren, verbazen en veel succes te laten ervaren.
Ik heb er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan!
Groeten Frank IJzerman


Judo; groep 3 en 4
Onze groepen 3 en 4 hebben dit jaar voor het eerst
meegedaan met judo@school van Sonnenberch. De kinderen
hebben gedurende 7 lessen van alles geleerd over discipline,
respect voor elkaar, stoeien, judo worpen, enz. maar vooral
hebben ze ontzettend veel plezier gehad. Tijdens de laatste
les kregen alle kinderen een heus judo-diploma!! Omdat we
het een heel zinvolle aanvulling vinden op ons onderwijs- en
gym aanbod gaan we volgend schooljaar met de groepen 3 en
4 weer meedoen met judo@school. Van de ouders wordt een bescheiden bijdrage
gevraagd van € 9,00. Het resterende bedrag wordt door school betaald.
 Modderdag
Vrijdagmorgen 29 juni was het dan zover. De groepen 1 en 2 deden voor de
eerste keer mee met Modderdag. Vanaf 10.30 uur t/m 11.30 uur konden de
leerlingen zich op het plein uitleven in de modder. Veel leerlingen vonden
het geweldig om: met de voeten in de warme blubber te lopen, zichzelf
zwart te maken, met modder te verven, moddersoep te maken etc. Sommige
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leerlingen probeerden zelfs in de modder te zwemmen. Zowel leerlingen als leerkrachten hebben op deze
prachtige dag genoten van het Modderfeest.
Deze Modderdag werd mede mogelijk gemaakt door Wijnbergen Groenvoorziening.
 Jeugd in Beweging 2018
Zit uw kind na de zomervakantie op de basisschool en weet uw kind nog niet goed op welke sport hij/zij wil of
hij/zij wil een keer een andere sport proberen? Schrijf uw kind dan in voor Jeugd in Beweging, een unieke kans om
kennis te maken met een sport.
Inschrijven
1.
Ga naar www.sportpas.nl/kampen en klik op ‘Jeugd in Beweging 2018’
2.
Klik op de knop ‘Inloggen’ rechts bovenaan, als je al een account hebt
3.
Heb je nog geen account, klik dan op ‘’Aanmelden account’’ Bevestig je account per e-mail en
log in op Sportpas
4.
Kies een sport uit en schrijf je in
Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 9 juli. Wees er snel bij, want vol = vol. Let op! Inschrijven is niet
vrijblijvend, inschrijven is meedoen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Rooseboom van Sportservice Kampen, 038-4691520 /
f.rooseboom@welzijnkampen.nl of rechtstreeks met de sportaanbieder als u een vraag over de cursus heeft.
 Snoep tijdens de TSO
In deze nieuwsbrieven is vaker aandacht besteed aan dit onderwerp. Het valt ons op dat, nadat er in de
nieuwsbrief hierover geschreven is, het aantal kinderen dat snoep meeneemt voor tussen de middag afneemt. Dat
effect is tijdelijk en uiteindelijk neemt meer dan de helft van de overblijvers toch weer snoep mee. Naast het feit
dat zoveel suiker zeer ongezond is (suikerziekte, overgewicht, enz.), constateren we ook andere ongewenste
effecten. Er zijn kinderen die de snoep gebruiken als een soort “omkoop middel” om zaken bij andere kinderen
gedaan te krijgen. Ook wordt er onderling snoep geruild en geeft het scheve gezichten bij de kinderen die geen
snoep van huis mee mogen nemen. Wilt u gezien bovenstaande geen snoep meegeven voor het overblijven. Wij
vragen dringend om uw medewerking in deze.
 Schoolfruit, ook na de zomervakantie!
Elke dinsdag zorgen de firma’s van Lente, Vitamientje en Postuma samen met onze school
ervoor dat alle kinderen fruit krijgen. U hoeft dus op dinsdag de kinderen niets mee te
geven voor de kleine pauze. Wilt u wel iets meegeven ?? Wilt u dan alleen fruit meegeven
waarvan u zeker weet dat uw kind(eren) dat lust(en)??


Summerschool Quintus
Je hoeft je tijdens de zomervakantie echt niet te vervelen! Voor kinderen hebben we
op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 augustus superleuke workshops van
Spelen in een band, Theater en maak je eigen Flintstone auto, tot Kleuterdans,
Peuterdans of lekker schilderen met oliepastel. Doe je ook mee? Meer info lees je op:
quintuskampen.nl/kort-cursusaanbod.html.
Lessen uitproberen bij Quintus Open!
Wil je graag een cursus muziek, dans, kunst & ambacht of theater volgen maar vind je het lastig om te kiezen?
Dan is Quintus Open – van maandag 10 tot en met vrijdag 15 september - dé ideale gelegenheid om te kijken of
en welke cursus van Quintus bij je past!
Je kan de hele week (gratis) snuffelen bij lessen en cursussen én is er volop gelegenheid om mee te doen en vragen
te stellen. Meer info lees je vanaf 20 juli op echtwatvoorjou.nu.
 Vooraankondiging startgesprekken
Een nieuwe klas, een andere juf of meester, weer nieuwe dingen leren …………een goede reden voor een
startgesprek. Het startgesprek is bedoeld om samen, ouders, kind (van de groepen 1 t/m 8) en de juf of meester
een goede start te maken in het nieuwe schooljaar. We vinden het belangrijk om met elkaar kennis te maken. In
het nieuwe schooljaar 2018- 2019 gaan we al in de tweede week na de zomervakantie beginnen met
startgesprekken.
Zie voor verder informatie de bijlage.
 Oproep luizenpluizers
We zoeken voor het nieuwe schooljaar nog een aantal ouders die ons hoofdluisteam wil
komen versterken.
We zoeken voornamelijk ouders voor de onderbouwgroepen, maar alle hulp is welkom! De
hoofdluiscontrole vindt maandelijks plaats in alle groepen.
Opgeven kan via: r.westendorp@cnsdegroenling.nl
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 Vakantiebijbelweek
De vakantiebijbelweek wordt dit jaar gehouden in de laatste week van de zomervakantie. Van 28 t/m 30 augustus
zijn de kinderen van harte welkom in de tent op het terrein nabij zorgcentrum de Maarlenhof.
Het thema dit jaar is: Zoek het uit! U krijgt in de vakantie nog een folder op de deurmat met alle informatie.
 Nieuws van de Activiteitencommissie
Onlangs heeft de AC afscheid genomen van 3 leden die de afgelopen 4 jaar lang hun bijdrage hebben geleverd aan
allerlei activiteiten op onze school. Heel hartelijk bedankt Jacqueline Wezenberg, Elja Prinsen en Gwendolyn van
Dijk! Ook heeft de AC 5 nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn Roelien Kamphof (Jan groep 6, Sanne groep 8),
Jantina van Marle (Thijn groep 3, Thimon groep 4, Thirza groep 8), Esther de Leeuw (Martijn groep 1a, Maarten
groep 3), Evelien Verhoeve (Jeske groep 1A) en Michel Kroon (Mylo groep 1b, Jailey groep 4b). In het nieuwe
schooljaar zullen zij samen met de andere leden hulp bieden bij de diverse activiteiten op school.
De voorzitter Trudy van Iwaarden - Krist is te bereiken via acgroenling@gmail.com
 Regelzaken eerste schoolweek 2018-2019
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u onder meer;
-informatie over de intekenlijsten Startgesprekken
-de namenlijst/telefoonlijst (per groep) van de leerlingen
-het startnieuws waarin per groep allerlei praktische zaken aan de orde komen
-de jaaragenda 2018-2019 met alle belangrijke data en activiteiten
-informatie over het “schoolmaatschappelijk” werk
 Stichting nikai4life
Ongeveer twee weken gelden heb ik u via de
mail op de hoogte gebracht van ons goede
doel van de laatste 4 weken voor de
zomervakantie. Dat is de stichting Nikai4Life.
Van de familie Kroes heb ik inmiddels
begrepen dat de website ook “in de lucht” is.
www.nikai4life.nl U kunt daar informatie
vinden over de stichting.
Op maandag 16 juli is er een sportieve dag georganiseerd door deze stichting waaraan
onze groep 8 samen met groep 8 van de Marnixschool heeft meegedaan. Op deze manier
wil de stichting de herinnering aan Nikai vasthouden en tegelijkertijd het onderzoek
naar Rhabdoïde kinderkanker financieel ondersteunen. Maandag 16 juli, tijdens deze
sportieve dag, hebben we een cheque van € 475 aan deze stichting overhandigd. Fijn
dat er door veel groepen flink gespaard is de afgelopen 4 weken, dank daarvoor.
 Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Mochten er calamiteiten zijn waarvan de school moet weten, dan kunt u dit via de mail kenbaar maken.
Het beste kunt u dan een mailtje sturen naar beide directieadressen: directie@cnsdegroenling.nl en
g.junte@cnsdegroenling.nl. Daarnaast ook graag de betreffende groepsleerkracht(en) mailen. Deze adressen staan
in de schoolgids blz. 15, 16 en 17. De schoolgids vindt u op onze website www.cnsdegroenling.nl
 Bijlages bij deze nieuwsbrief
-Informatie over de startgesprekken
-verslag buitengewone sportdag “De Ruimte” groep 7
 Bij de agenda
In de agenda ziet u alvast belangrijke data tot begin oktober. Zoals u heeft kunnen lezen, ontvangt u de eerste
week na de zomervakantie de jaaragenda met alle belangrijke data. We willen u alvast wijzen op het
continurooster van dinsdag 25 september en op maandag 1 oktober. We houden dan onze algemene
informatieavond in combinatie met een interessante ouderavond over de motorische ontwikkeling bij kinderen en
het nut van bewegen. Bewegen is nl. de basis van alles wat een kind gaat leren. Deze avond wordt georganiseerd
door onze MR, het team van De Groenling en Ienieminie.
 De agenda
Laatste schooldag
Eerste schooldag
Kijkmiddag musical-les Ventura
Startgesprekken
Kijkmiddag musical-les Ventura
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vrijdag 20 juli 2018
alle kinderen 11.45 uur vrij
maandag 3 september 2018
woensdagmiddag 5 september in het speellokaal.
Gr. 3 t/m 8
ma. 10 t/m vr. 21 september 2018
woensdagmiddag 12 september in het speellokaal.
Gr. 3 t/m 8

Studiemiddag

dinsdag 25 september 2018

Schoolmaatschappelijk werk
Informatieavond + ouderavond
Studiedag leerkrachten gr.1 en 2

donderdag 27 september
maandag 1 oktober 2018
dinsdag 2 oktober 2018

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

Fijne zomervakantie!
Tot maandag 3 september
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continurooster, alle kinderen
13.45 uur vrij
08.30 – 09.00 uur
18.45 - 21.30 uur
alle kinderen van gr. 1 en 2 vrij

De sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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