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-nieuwe leerlingen
-terugblik informatie- en ouderavond
-terugblik ouderavond en Kinderboekenweek
-vooraankondiging combinatiegroepen 1 / 2
-aankondiging filmopnames voor ons nieuwe
webmagazine
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
In deze tweede brief van dit schooljaar weer veel nieuws en regelzaken. Speciaal uw aandacht voor de
vooraankondiging van een andere indeling van de groepen 1 en 2. Wilt u ook het stuk over de filmopnames voor
ons webmagazine (voor de website) goed lezen en eventueel actie ondernemen?? Kijk ook even goed naar de
agenda en neem belangrijke data over in uw eigen agenda.
Veel leesplezier en een fijne herfstvakantie
 Thema Trefwoord: Verfraaien
In het nieuwe thema van onze godsdienstmethode Trefwoord gaat het over “verfraaien”, mooier maken.
We stellen elkaar de vraag: wat betekent het voor de mens dat hij zichzelf en zijn omgeving mooier wil maken?
Gaat het om de buitenkant of komen we er achter dat de binnenkant er juist toe doet?!
In de Bijbelverhalen horen we dat de belangrijke generaal Naäman zich schaamt voor zijn uiterlijk. Hij is melaats,
een nare huidziekte. Als Naäman wordt genezen wil hij graag betalen voor zijn nieuwe, gave huid. Maar zijn knecht
Gehazi leert hem en ons dat schoonheid, gezondheid en geluk niet zomaar met goud of zilver afgekocht kunnen
worden. In gesprekken en liederen kunnen we daar in de groepen met de kinderen over praten en over na denken.
Dit gebed past daar mooi bij:
God, een leuk shirt maakt ons vrolijk en een mooie bril voelt goed.
Wij zijn blij met de dingen die ons leven mooi maken. Wij danken U daarvoor.
U kijkt naar ons en ziet nog méér. U kijkt naar hoe wij zijn als mens.
Vol zelfvertrouwen en soms verlegen. Omringd door anderen en soms alleen.
Laat ook ons verder kijken, verder dan de buitenkant.
Naar de harten van de mensen om ons heen. Dan zien we de liefde die U in ons aanwakkert.
Dank U God, dat wij bij u helemaal onszelf mogen zijn.
 Lief
-Op 27 september 2018 is Senn Levi Middelbos geboren. Senn is de zoon van juf Lisanne Sollie
en Johnny Middelbos. “Zo lief en zo bijzonder, voor ons een heel groot wonder” staat op het
geboortekaartje. Het adres is: Kwart 27, 8265 SR Kampen.
-Op 29 september 2018 is Evi Lisanne van den Berg geboren. Evi is de dochter van Erna en Mark
van den Berg en het zusje van Sanne (gr. 7) en Lisa (gr. 5). Op het kaartje staat: “In gedachten
gedroomd, geliefd en al een beetje bekend. Plots is daar dan de dag dat je echt bij ons bent. Je bent zo mooi, zo
lief en klein, wat een geluk om compleet te zijn”
-op 2 oktober 2018 is Vince Scholten geboren. Vince is het broertje van Jason uit groep 1b. Op het kaartje staat:
“Mijn broertje, je ligt zo lief te slapen. Ik kijk naar jou, raak heel behoedzaam, je kleine handjes even aan. Ik zou
je heel veel kusjes willen geven, totdat je oogjes open gaan.”
We willen alle 3 de gezinnen van harte feliciteren en we hopen dat zowel Senn, Evi als Vince voorspoedig mogen
opgroeien!
 Opbrengst zendingsactie Guatemala World Servants
In de septembermaand hebben we met de hele school gespaard voor een project vanuit de
Hoeksteen: Guatemala. Deze week is een grote groep uit IJsselmuiden naar Guatemala
vertrokken om daar een project uit te voeren. Er zal een trainingscentrum voor het Family
Support Program gebouwd worden. Kinderen uit sloppenwijken worden daar opgevangen en
begeleid. De groepen 5 t/m 8 hebben ook een voorlichting in de klas gehad van een aantal
vrijwilligers. We kunnen het mooie bedrag van € 300,- overmaken naar de stichting World Servants! Dit bedrag is
mede tot stand gekomen door acties in de groep 6b! Bedankt allemaal!
Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe zendingsactie: Schoenmaatjes van Edukans.
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 Nieuwe leerlingen na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie komen er weer nieuwe leerlingen bij ons op school.
In groep 1a zijn dat: Shanoux Bissumbhar en Pim Kuijer
In groep 1b zijn dat: Bram Merlinck en Julia de Jong
In groep 2b is dat: Romano Wensink
Van harte welkom! We hopen dat de kinderen en hun ouders snel kunnen wennen bij
ons op school!
 Terugblik Informatie- en ouderavond CNS de Groenling
Op maandag 1 oktober was de algemene informatieavond met daarna een ouderavond over de senso-motorische
ontwikkeling bij kinderen, georganiseerd door Ienieminie en de MR en het team van De Groenling. Mw. Hanneke
Poot legde op een enthousiaste manier uit dat het van groot belang is dat kinderen veel bewegen maar ook voelen,
ruiken, enz. Ze maakte duidelijk dat het voor de hersenontwikkeling van de kinderen van groot belang is dat
kinderen veel spelen, veel bewegen. Kruipen, rollen, touwtje springen, elastieken, eigenlijk alle spelletjes die
vroeger veel op straat werden, en soms nog worden, gespeeld zijn heel goed voor zowel de motoriek als de
hersenontwikkeling en dus ook voor het leren op school. Op school wordt daarom vaker tussen de lessen door
bewogen en ook spelen de kinderen wat vaker even een poosje buiten.
Tijdens deze avond werd een vraag gesteld over hoe school omgaat met het gebruik van de IPad omdat dat gebruik
juist vaak het bewegen in de weg staat. Op De Groenling worden inderdaad IPads ingezet tijdens het onderwijs.
Deze IPads zien wij als hulpmiddel om bijvoorbeeld extra te oefenen bij taal of
rekenen. Bij ons op school zitten de kinderen dus nooit uren achter elkaar te werken
op een IPad. We mogen terugzien op een geslaagde avond.
 Terugblik Kinderboekenweek
In de 1e week van oktober hebben we op school aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Het thema was: Vriendschap. We hebben gezamenlijk genoten van
de opening in de hal met een grappig toneelstuk. Ook hielden we onze jaarlijkse
boekenmarkt. De groepen 4 t/m 8 hebben de bibliotheek bezocht en daar zelf een
lekker leesboek geleend. Verder hebben we veel gepraat, gezongen, getekend en
geknutseld over Vriendschap.


Andere indeling groepen 1 en 2 en (zwangerschap)verlof Jenien Kraai van
groep 2a
Voor de zomervakantie hebben wij alle ouders de groepsindeling gestuurd. In deze groepsindeling stond
aangekondigd dat de indeling van de groepen 1 en 2 na de kerstvakantie gaat veranderen. In het kort komt het er
op neer dat er een aantal kinderen van groep 1a en 1b naar groep 1/2a en 1/2b gaan. In november zal de nieuwe
groepsindeling via de mail bekend gemaakt worden. Tevens is er voor de ouders van de leerlingen die het betreft
een extra spreekmoment in november.
Daarnaast zijn we ook bezig om het verlof van juf Jenien van groep 2a in te vullen. Juf Jenien gaat, indien alles
voorspoedig verloopt, met ingang van de kerstvakantie met verlof en zal dan na de zomervakantie weer terug
komen. Zodra we weten wie juf Jenien gaat vervangen, laten we u dat natuurlijk weten.
 Vooraankondiging filmopnames voor webmagazine
Onze schoolgids wordt binnenkort vervangen door een zogenaamd webmagazine. Dit webmagazine wordt, indien
alles goed verloopt, begin december op onze website geplaatst. Voor dit magazine worden op woensdag 14
november opnames gemaakt. We denken aan de volgende opnames:
-ingaan school
-samen spelen en lezen - groep 7 met groep 1b.
-een onderwijsassistent die met een groepje kinderen aan het werk is.
-kleutergym o.l.v. Daphne Noordman, onze vakleerkracht.
Wilt u en uw kinderen persé niet in beeld tijdens het ingaan van school dan mag u voor één keer 5 minuten later,
dus om 8.35 uur, op school komen.

Wat betreft de andere opnames willen we u vragen om, in ieder geval voor 9 november aan
te geven dat uw kind niet op de opnames voor het magazine mag voorkomen. Dat mag via
de mail ; r.westendorp@cnsdegroenling.nl
Wilt u dan de voor-en achternaam en de groep van uw kind doorgeven??
De ouders van de kinderen die tijdens de opnames wat gaan zeggen (er zijn bijvoorbeeld twee kinderen die de
bezoekers van onze website en magazine van harte welkom heten) worden vooraf gevraagd. De ouders van
kinderen die spontaan tijdens de opnames iets zeggen of een duidelijke rol krijgen, zullen na de opnames om
toestemming gevraagd worden. U kunt alvast eens kijken op www.wvokampen.nl voor een eerste indruk van dit
webmagazine.
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 Bijlage
-Quintus: herfstworkshop sjabloneren
 De agenda
Herfstvakantie
Schoolontbijt
Kijkles Swim@school groepen 6
Dankdag
Start Swim@school groep 5
Schooladviesraad
Studiemiddag team

ma. 22 t/m vr. 26 oktober
dinsdag 6 november
donderdag 1 november
woensdag 7 november
donderdag 8 november
dinsdag 20 november
donderdag 22 november

MR vergadering
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de groepen
Kerstvakantie

woensdag 28 november
woensdag 5 december
vrijdag 21 december
ma. 24 december 2018 t/m vr. 4 januari 2019

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

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

FIJNE HERFSTVAKANTIE
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Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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