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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
De kop is er af! We zijn weer begonnen en we zijn goed gestart! Erg bijzonder was het om kennis te maken met
alle kinderen en hun ouder(s) tijdens de startgesprekken. We hopen dat we daar gedurende het schooljaar de
vruchten van mogen plukken. In deze 1e nieuwsbrief brengen we u alweer van veel activiteiten op de hoogte en we
wensen u veel leesplezier.
 Start van het schooljaar 2018-2019
Onze Godsdienstmethode Trefwoord is begonnen met een Startweek. Een week vol gesprekken en activiteiten
rondom het kennismaken en starten met je groep. Na deze week is het eerste thema gestart: Presteren.
In dit thema leren de kinderen welke betekenis presteren voor mensen heeft.
Ze ontdekken dat presteren waardevol kan zijn omdat je iets tot stand hebt
gebracht waarmee je een stap verder kunt. Door de Bijbelverhalen van de
wijze koning Salomo leren de kinderen dat zijn prestaties niet alleen aan
Salomo zelf te danken zijn, maar dat hij dat niet kon zonder de hulp van God,
de allerhoogste Koning. De kinderen ontdekken dat de talenten en gaven die
je hebt gekregen, geschenken van God zijn.
Een mooi lied bij dit thema is “Samen”;
We werken als team,
want we vinden het fijn
om met onze groep
lekker bezig te zijn.
En ieder voor zich
kan ook, dat is waar.
Maar nu deel je het werk
En de lol met elkaar

We hebben een klik
pakken iedere kans.
Het gaat om vertrouwen,
tactiek en balans.
En ieder voor zich
kan ook, dat is waar.
Maar als groep sta je sterk
en je bouwt op elkaar.

Refrein:
We knallen, we scoren.
We noemen geen namen.
Want elke prestatie
is van ons samen!

Het team van CNS De Groenling wenst u, wenst jullie en wenst elkaar een fijn schooljaar toe waarin we weer veel
van elkaar mogen leren en met elkaar mogen samenwerken, maar bovenal een goede tijd met elkaar hebben.
 Regels voor het brengen en halen
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
lijkt het me goed om alle regels en
afspraken rond brengen en halen nog even
onder elkaar te zetten. We hebben deze
regels en afspraken opgesteld om de veiligheid van uw kinderen en van u zelf zoveel mogelijk te waarborgen. U
blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk, want welke regels en afspraken er ook zijn, het begint altijd bij goed
uitkijken, je gezonde verstand gebruiken, geduld hebben, rustig blijven en op tijd komen!!
1. Brengen en halen van de kinderen
Onze school staat in een nieuwbouwwijk, er worden de komende jaren nog veel huizen gebouwd. Dat betekent dat
de wegen nog niet geweldig zijn, er kuilen en gaten in de weg zitten, er vaak klei of zand op de weg zal liggen,
dat er regelmatig bouwverkeer rond de school zal zijn en dat soms straten geblokkeerd zijn. Daar hebben wij als
school mee te maken, maar we hebben er vrijwel geen invloed op. Er is een parkeerterrein bij school, maar deze
is nooit groot genoeg voor alle brengers en halers, in de wijk (vlak bij school) zijn nog twee andere
parkeerterreinen waar u uw auto kunt parkeren. Een beetje verderop is er een groot parkeerterrein bij de
manege en de Oosterholthoeve waar u in alle rust kunt parkeren.
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a. Lopen (we zouden het erg fijn vinden wanneer kinderen uit de wijk rond de school, lopend naar school komen)
Het schoolplein heeft twee ingangen. Eén ingang aan de straatkant (Lijnpad) en één vanaf het fietspad. U en de
kinderen mogen beide ingangen gebruiken.
Wilt u gebruik maken van de stoep en niet gaan lopen op het fietspad. Op het fietspad is het nl. rond het in- en
uitgaan van de school erg druk.
b. Fietsen / Fietsenstalling
Alle kinderen en ouders die op de fiets komen gebruiken de pleiningang die aan het fietspad ligt. Dit geldt voor alle
fietsers, dus ook voor fietsers die vanaf de Oosterlandenweg komen. Deze fietsers kunnen het beste via de straat
Paalkamp, voor Ienieminie langs fietsen en dan via het fietspad naar de ingang van het plein gaan. De ingang aan
het Lijnpad wordt alleen gebruikt door lopers en kinderen die met de auto gebracht worden.
De fiets wordt in de fietsenstalling gezet. Middels bordjes wordt duidelijk gemaakt waar de kinderen hun fiets neer
moeten zetten.
De fietsen van de ouders die brengen en halen mogen op het plein neergezet worden, liever niet bij of voor de
pleiningang. Wilt u voldoende ruimte laten voor alle kinderen en ouders die over het plein naar de ingang van
school lopen. Dat geldt ook wanneer de school uitgaat. De kinderen van de bovenbouw lopen met de fiets aan de
hand naar de pleinuitgang aan het fietspad. Wilt u daar rekening mee houden en dus voldoende ruimte laten op
het plein.
Omdat de groepsgrootte elk jaar wijzigt zijn we bezig met een andere indeling van de fietsenstalling. U merkt
vanzelf wanneer de bordjes zijn verhangen.
c. Met de auto
- Het veiligst en rustigst voor u en de kinderen is het wanneer u uw auto parkeert op het parkeerterrein van de
manege en dan uw kind naar school brengt. Dit geldt voor alle ouders die hun kinderen met de auto brengen en
halen.
- Bij de school is een parkeerplaats. Deze is niet groot genoeg voor alle auto’s. Vlak voor en vlak na schooltijd is
het vaak (vooral bij slecht weer) erg druk bij dit parkeerterrein. Wilt u stapvoets rijden, zo kort mogelijk gebruik
maken van dit parkeerterrein en de rijrichting op het parkeerterrein (zie de witte pijlen op het wegdek)
volgen!!
-In de wijk, vlakbij school, zijn nog twee parkeerterreinen, waar u gebruik van kunt maken.
Wilt u proberen te voorkomen dat er auto’s of midden op straat of in de berm worden geparkeerd??
- De aanrijroute vanaf de Oosterlandenweg is als volgt.
Vanaf de Oosterlandenweg gaat u rechts af en volgt u de bouwstraat (Tolhek) , die rechts (vanaf de
Oosterlandenweg gezien) om de 2e fase heen loopt.
Terug neemt u de middelste bouwstraat. (Veerschuit)
Het komt door de bouwactiviteiten regelmatig voor dat er een straat en soms meerdere straten afgesloten zijn.
Meestal wordt dat door de aannemers niet met ons gecommuniceerd. U zult dan zelf een alternatieve route
moeten vinden.
d. Uitgaan
De groepen 1 en 2 gaan zowel ’s morgens als ’s middag iets eerder uit. (een paar minuten voordat de bel gaat) Dit
doen we om zo de grote verkeersstroom die direct na het uitgaan van onze school ontstaan wat geleidelijker te
laten verlopen.
2. De 1e en 2e bel
Om 08.20 uur en om 12.50 uur mogen de kinderen naar binnen, ze mogen ook buiten blijven spelen. Vanaf 8.20 en
12.50 uur is er toezicht op het plein en in de groepen.
Om 08.25 uur en om 12.55 uur gaat de 1e bel; de kinderen moeten dan naar binnen.
Vlak voor 08.30 uur en 13.00 uur gaat de 2e bel; alle kinderen horen dan binnen te zijn en tegelijkertijd is de 2 e bel
het seintje voor de ouders om zo spoedig mogelijk de klas te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen.
Tussen de middag spelen de kinderen die overblijven met goed weer op het plein. De kinderen die thuis
overblijven kunnen vanaf 12.45 uur ook op het plein spelen. Tot die tijd blijven de hekken gesloten. Op deze
manier houden we het voor zowel de overblijvende kinderen als de overblijfmedewerkers overzichtelijk.
3. Verdeling van de beide ingangen van het schoolgebouw en de unit
Onze school heeft twee entrees die we de onderbouwingang en de bovenbouwingang noemen.
- De onderbouwingang (de ingang het dichtst bij de manege)
Hier komen de groepen 1 t/m 3 naar binnen.
De groepen 1, 2 zitten beneden rond de hal die direct aan deze ingang grenst.
De groepen 3a en 3b mogen naar boven via de trap bij de lift.
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- De bovenbouwingang (de ingang het dichtst bij Ienieminie)
De groepen 4 en 6 t/m 8 komen hier naar binnen. Groep 4a gaat via de grote trap naar boven. De andere groepen
zitten rond de grote hal.
Naast elke lokaaldeur staat aangeven welke groep er in het lokaal zit.
-De unit
Groep 5 zit in de unit. De kinderen komen binnen vanaf het plein. Ook daar geldt de regel dat de deur om 08.20
uur en om 12.50 uur open gaat en dat er vanaf dat tijdstip toezicht is.
Tenslotte
Het lijken heel veel regels en afspraken, maar na een paar dagen bent u en de kinderen er wel aangewend. Samen
maken we er weer een goed schooljaar van, ook wat betreft het verkeer van en naar de school.
 Lief
Op 8 september is Teun is geboren. Teun is de zoon van Kirsten en Tom Sloots en het broertje van
Phileine (gr. 2a) en Odilia. Op het kaartje staat: Kom in mijn armen zo veilig en warm en
onvoorstelbaar zacht. Wees hier en nu en verlang niet te vurig naar wat erop je wacht. “Blof”
We feliciteren de familie Sloots en we hopen dat Teun voorspoedig mag opgroeien.
 Nieuws vanuit het College van Bestuur Schoolvereniging IRIS:
De heer Friso Kingma (voorzitter college van bestuur van IRIS) heeft aangegeven dat hij stopt met zijn
werkzaamheden bij IRIS. We hebben zeer plezierig met Friso samengewerkt en danken hem voor zijn bijdrage aan
de verdere ontwikkeling van IRIS in de afgelopen zeven jaren.
Uiteraard respecteren we zijn keuze om zijn carrière per 1 september voort te zetten als interim-directeur/
bestuurder.
Als werkgever van het college van bestuur hebben we als raad van toezicht van IRIS gesproken over een tijdelijke
en structurele oplossing voor dit vertrek. Na goed overleg met de heer Gerard Wolters (lid college van bestuur)
heeft de raad van toezicht besloten om Gerard tijdelijk als interim voorzitter van het college van bestuur te
benoemen. Het wervings- en selectietraject voor een nieuwe voorzitter college van bestuur is inmiddels gestart.
Met vriendelijke groet, Jan Marskamp voorzitter raad van toezicht IRIS
 Even voorstellen: Tamira van Dijk, LIO-stagiaire groep 7
Ik ben Tamira van Dijk, 20 jaar en ik woon in Kampen. Ik zit nu in het vierde jaar van de Pabo op
hogeschool VIAA in Zwolle. Dit betekent dat ik nu mijn LIO stage mag gaan lopen. Hierna hoop ik
afgestudeerd te zijn als juf.
Ik zal van september tot februari elke maandag, dinsdag en woensdag te vinden zijn in groep 7.
Ik kijk erg uit naar het aankomende jaar en ik verwacht dat het een leerzame en gezellige periode
gaat worden.
 Informatie- en ouderavond CNS de Groenling
Via de mail heeft u inmiddels een uitnodiging gekregen voor onze informatieavond gecombineerd met een
ouderavond over sensomotorische ontwikkeling. Een echte aanrader! Aanmelden kan nog t/m woensdag 26
september via het strookje onderaan de uitnodiging of via de mail naar r.westendorp@cnsdegroenling.nl
 Vernieuwing website en schoolgids
Dit schooljaar gaan we onze website vernieuwen! Er wordt achter de schermen al druk aan gewerkt. De schoolgids
wordt een belangrijk onderdeel van deze website en zal als een “webmagazine” verschijnen.
Vandaar dat we u nu nog niet direct een nieuwe schoolgids kunnen presenteren. We houden u op de hoogte.
 Vooraankondiging wijziging schoolvoetbaltoernooi
De KNVB heeft de regels rondom het schoolvoetbal aangepast. Dit
heeft gevolgen voor het toernooi zoals we het gewend waren te
spelen.
Dit schooljaar zal het schoolvoetbaltoernooi voor IJsselmuiden in het
voorjaar worden gehouden. (maart/april) en het wordt georganiseerd
door de Buurtsportcoaches i.s.m. de Gemeente Kampen.
Vanaf het seizoen 2019-2020 is het plan om 1 gezamenlijk toernooi te
houden met alle scholen uit de Gemeente Kampen.
Ook is de opzet van de wedstrijden veranderd. Er wordt nu zowel bij
de jongens als bij de meisjes gespeeld met teams van 8 spelers. En dit
gebeurt op een aangepast veld. T.z.t. krijgen de leerlingen van groep 8 hier meer informatie over.
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Herhaalde oproep: Luizenpluizers gezocht
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

 Zendingsproject Guatemala
Mijn naam is Iris van Dijk-Berghuis, moeder van Fleur uit groep 7 en
ik ga samen met mijn twee zussen en nog 20 jong volwassenen een
werkreis maken met de organisatie World Servants naar Guatemala
in Midden-Amerika.
Wat gaan we doen:
Deze reis is vanuit onze kerk, Hervormde gemeente de Hoeksteen in
IJsselmuiden en is van 17 t/m 28 oktober 2018. Wij gaan daar
bouwen aan een middelbare school en ook letterlijk onze handen uit
de mouwen steken om het voor alle kinderen en jongeren mogelijk
te maken, goed onderwijs te volgen en dus ook een beroep te
kunnen gaan leren en gaan uitoefenen. We staan voor het thema;
'Bouwen aan verandering in Gods Koninkrijk'. Door middel van veel
acties willen wij het benodigde bedrag bij elkaar halen en dat daar
veel geld voor nodig is, dat snappen jullie misschien wel.
Vorige week hebben de bovenbouwgroepen een presentatie gehad.
Via de Facebook pagina Guatemala - Hoeksteen 21+ reis kun je meer lezen over de hierbij behorende toiletpapier
actie. We hebben nog ongeveer 60 pak, 1 pak kost €3,50 en 3 pak kost €9,00.
We bevelen dit zendingsdoel van harte bij u en jullie aan we hopen dat er elke maandag geld wordt meegenomen,
zodat wij als basisschool de Groenling dit doel ook kunnen steunen.
 Acties Stichting Nikai4life
In de zomervakantie heeft een aantal kinderen van onze school geld ingezameld voor de Stichting
Nikai4life.
Het zijn: Sepp de Goeijen en Keano de Vries (gr. 8) – David v.d. Hof, Loek de Goeijen en Sem v.d. Berg
(gr. 7) – Sander Bijkerk en Silvan de la Combé (gr. 6) – Bas v.d. Berg (gr. 5) en Delano de la Combé.
Deze jongens hebben peren geplukt en verkocht en diverse klusjes gedaan. Dit heeft het mooie bedrag
van € 40,20 opgeleverd! Een topprestatie jongens!!
Op de afscheidsavond van groep 8 hebben we een mooie gift van de ouders van groep 8 ontvangen.
Zij hebben € 40,- gedoneerd aan de Stichting Nikai4life! Een prachtig initiatief! Dank daarvoor.
De opbrengst van de verkoop van de kinderpostzegelactie van CNS de Groenling wordt ook gedoneerd aan deze
stichting!
 Terugblik Startgesprekken
De afgelopen weken hebben de leerkrachten kennisgemaakt met alle kinderen en hun ouder(s). Deze
startgesprekken hebben we voor het eerst gevoerd. We zijn dan ook benieuwd naar hoe u als ouder(s) en kind dit
gesprek heeft ervaren. Tijdens de informatie- en ouderavond op maandag 1 oktober a.s. is er de gelegenheid om
uw reactie aan ons kenbaar te maken.
 Nieuws van de A.C.
Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar heeft de Activiteiten
Commissie afscheid genomen van één van de zittende leden. Harrianne de Kleine heeft
besloten om te stoppen met haar werkzaamheden voor de A.C. Harrianne, bedankt
voor je hulp en inzet!
 Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema:
Vriendschap. Ook op school besteden we extra aandacht aan kinderboeken en lezen in deze week. Dit doen we o.a.
door het houden van een boekenmarkt op woensdag 3 oktober vanaf 11.30 uur.
Uw kind mag boeken verkopen voor € 0,50 per stuk. Bij goed weer zitten we op het plein! Dus neem zelf een
kleedje mee.

4

 Obstacle Run
Op zaterdag 13 oktober komt er een 5e editie van de
Obstacle Run. De atletiek vereniging AV Isala ’96 en
het bedrijf BJG groep organiseren de obstakelrun. Alle
kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen gratis mee doen
aan de kids run.
De obstakelrun is een onvergetelijk parcours waarbij je
moet rennen, klimmen, springen, zwemmen en nog
veel meer. Onderweg word je vies, heb je lol, help je
elkaar een handje en maak je vrienden.
Vorig jaar hebben we al geprobeerd een actie te
starten met de hulp van de kinderen. De kinderen mogen een eigen obstacle verzinnen. Uiteindelijk wordt er één
gekozen als winnaar en die komt daadwerkelijk op het parcours te staan waar de honderden deelnemers overheen
zullen gaan. Voor meer informatie of opgave: ontwerpjeeigenobstacle@gmail.com
 Bijlages
-Bijbelrooster, onderaan deze nieuwsbrief
-Informatiebrief CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), wordt meegestuurd als aparte bijlage

 De agenda
Studiemiddag team

dinsdag 25 september

Kinderpostzegelactie
Informatie- en ouderavond
Studiedag leerkrachten groep 1 + 2
Start Kinderboekenweek
Boekenmarkt
Herfstvakantie
Schoolontbijt
Dankdag
MR vergadering
Studiemiddag team

woensdag 26 september
maandag 1 oktober
dinsdag 2 oktober
woensdag 3 oktober
woensdag 3 oktober
ma. 22 t/m vr. 26 oktober
dinsdag 6 november
woensdag 7 november
woensdag 14 november
donderdag 22 november

Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling
H. Dirksma
Directeur CNS De Groenling
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Alle kinderen blijven over (lunch mee)
en zijn om 13.45 uur vrij.
groep 7
19.00-21.30 uur
alle kinderen van groep 1 en 2 vrij
11.30-12.15 uur

Alle kinderen blijven over (lunch mee)
en zijn om 13.45 uur vrij.

Bijbelrooster:
Week 34 (zuid); 35 (midden); 36 (noord): Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe
presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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