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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
De herfst is nu toch echt begonnen! Bladeren in de meest prachtige herfstkleuren dwarrelen over het
plein en de winterjassen kunnen aan. De weersverwachting voor volgende week heeft het zelfs al
over nachtvorst en overdag ook flink kouder. Aanstaande zaterdag komt de Sint in ons land.
Kortom, het einde van het kalenderjaar 2018 nadert en dat kunt u ook aan onze agenda zien.
Veel leesplezier
 Dankdag 2018
Woensdag 7 november was het dankdag. Graag willen we u meegeven waarom we elk jaar Dankdag vieren.
Dankdag is een dag om terug te kijken op het seizoen en de oogst. Een dag om terug te zien op school en werk. Een
dag om stil te staan wat we hebben ontvangen. Een dag om te danken. Wat hebben we veel... genoeg om te delen!
Op deze aarde, ook in Nederland, zijn er mensen voor wie dat niet geldt. Zij hebben niet genoeg geld om eten te
kopen. Ze moeten naar de voedselbank om eten te krijgen. Er is genoeg, en toch
niet voor iedereen.
In Johannes 6 lezen we over een groot wonder. Jezus geeft een grote groep
mensen te eten van slechts vijf broden en twee vissen. Jezus deelt het voedsel uit
aan de discipelen, die het op hun beurt uitdelen aan de mensen. Er is genoeg,
voor iedereen! Het wonder van Jezus is een teken, dat verwijst naar Wie Hij is.
Jezus, het Brood dat eeuwig leven geeft. Zijn teken verwijst ook naar hoe het in
de hemel zal zijn. Daar is genoeg, voor iedereen.
Laten we deze Dankdag delen… want er is genoeg te delen!
Op school wordt dit bijpassende lied regelmatig gezongen: Dank U wel (Oke4kids)
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wel voor de sterren en de maan
wel voor het groeien van het graan
wel voor de dieren in de wei
wel, dat U steeds weer zorgt voor mij
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wel voor de wolken en de wind
wel voor elk mens, voor ieder kind
wel, want U bent zo heel dichtbij
wel, dat U steeds weer zorgt voor mij

 Goede doelen : Edukans actie Schoenmaatjes
Wat staat er een mooie schoenendoosverzameling op de
kramen in de hal! Fijn dat u aan de oproep om kinderen in
arme landen te helpen gehoor heeft gegeven. Prachtig om te
zien dat er door kinderen met zorg spulletjes zijn
uitgezocht/gekocht om daarmee een kind in landen als
Ghana en Sri Lanka blij te maken.
Morgen, vrijdag 16 november en maandagmorgen 19
november kunt u nog de schoenendoos inleveren op school.
Daarna gaan alle dozen naar een inleverpunt in Kampen waar ze gecontroleerd
worden en op transport gaan.
 Oproep nieuw MR lid
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3
leerkrachten. De MR houdt zich bezig met allerlei zaken omtrent de school. Bijv: besteding van de schoolgelden,
onderhoud van het schoolgebouw, informatie-uitwisseling richting ouders. Wilt u als ouder onze school op dit
gebied ondersteunen en heeft u belangstelling voor dit lidmaatschap? Mail dan naar: mvandeursen@hotmail.com
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 Lief
Op 10 november 2018 is Elodie Sophia Buskes geboren. Elodie is de dochter van Dimitri en Victoria
Buskes en het zusje van David van den Hof uit groep 7. We feliciteren de familie van harte en we
hopen dat Elodie voorspoedig mag opgroeien.
 Webmagazine
Op woensdag 14 november zijn de filmopnames gemaakt voor het nieuwe webmagazine (vervanger van
de schoolgids). Nu volgen nog de foto’s. De fotograaf komt hiervoor langs op woensdag 28 november. We zijn
benieuwd naar het eindresultaat. Zodra het webmagazine online komt, hoort u dat van ons.


Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag 6 november hebben wij heerlijk ontbeten met alle kinderen van onze school. Het was
een gezellig en sfeervol uurtje in alle klassen! En wat kunnen sommige kinderen eten zeg 
Aan het landelijke educatieve ontbijtevenement deden een half miljoen kinderen op 2.500
basisscholen mee. Het gezonde ontbijtpakket was gevuld met lekkere en gezonde dingen, volgens
de richtlijnen van de Schijf van Vijf: volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, 30+
kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, thee,
komkommers en appels. Het ontbijt werd dit jaar verzorgd door de Boni in IJsselmuiden.
Het Nationaal Schoolontbijt droeg dit jaar het thema ‘Een feestje voor iedereen!’, omdat het al jaren een feest
voor de héle school is en er voor ieder wat wils op tafel staat. En omdat de Stichting Kinderpostzegels dit jaar het
goede doel is. Kinderpostzegels helpt kwetsbare kinderen met steun aan allerlei projecten.
Ook dit jaar bleef er veel beleg en brood over, ondanks dat er goed is gegeten. Hier mochten wij de Voedselbank
weer blij mee maken.
 Zwangerschapsverlof juf Jenien Kraai
Zoals u misschien wel weet is juf Jenien van groep 2a, in blijde verwachting. Met ingang van de
kerstvakantie hoopt zij met zwangerschapsverlof te gaan.
Juf Petra van Klaarbergen hebben we mogen aanstellen om deze vacature in te vullen.
Juf Petra is een ervaren leerkracht met veel werkervaring in de onderbouw en ze is voor ons geen
onbekend gezicht. Ze heeft op de Groenling al eerder invalwerk gedaan. Juf Jenien, succes met
de laatste loodjes en juf Petra alvast van harte welkom en veel werkplezier!
 Reminder - Parkeren rondom school
Nu het natter en kouder weer wordt, zien we dat meer kinderen met de auto naar school gebracht worden. We
willen u vriendelijk doch dringend verzoeken op de juiste plaats en op de juiste manier te parkeren! Er zijn 3
parkeerterreinen in de buurt van school, dus dit zou moeten kunnen. Onlangs is er door de politie controle
gehouden en zijn diverse ouders aangesproken op hun parkeergedrag.
Ook voor de fietsende ouders het verzoek om op het plein af te stappen en de fiets in de opstellingsrij te parkeren.
Er spelen diverse kinderen voor schooltijd op het plein en we willen en moeten daarvan de veiligheid kunnen
garanderen. Samen maken we de school, we zijn dus ook samen verantwoordelijk!

Lootjes trekken en surprises
Vorige week is er een brief uitgegaan voor de groepen 5 t/m 8. Zij maken surprises en
geven deze aan elkaar op het Sinterklaasfeest. Aan het maken van deze surprises wordt
altijd veel werk besteed en daarom willen we een tentoonstelling in de hal maken.
Vanaf vrijdag 30 november kunt u de surprises in school bewonderen.
 Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december vieren we samen het Sinterklaasfeest. Vanaf 08.30 uur wachten we de Sint en zijn pieten
op, op het schoolplein. De hele ochtend zal Sinterklaas op de Groenling zijn om zijn verjaardag te vieren en om
cadeautjes uit te delen.
 Vakantierooster 2018-2019
Zomervakantie:
maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018
Herfstvakantie:
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie:
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:
maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019
Paasweekend + meivakantie: vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartweekend:
donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag:
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie:
maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019
De andere en extra vrije dagen i.v.m. studiedag van het team kunt u vinden in de jaaragenda.
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Bijlage: bijbelrooster

 De agenda
Schooladviesraad
Studiemiddag team

dinsdag 20 november
donderdag 22 november

MR vergadering
Sinterklaasfeest
Kijkles Swim@school groep 5
Kerstviering in de groepen
Kerstlunch groep 5 t/m 8

woensdag 28 november
woensdag 5 december
donderdag 20 december
vrijdag 21 december
vrijdag 21 december

Kerstvakantie

Alle kinderen blijven over (lunch mee)
en zijn om 13.45 uur vrij.
13.00-13.45 uur

Groep 5 t/m 8 blijft over, 13.45 uur vrij
(lunch aangeboden door school)
ma. 24 december 2018 t/m vr. 4 januari 2019

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

Bijlage: Bijbelrooster
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe
dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel
is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere
wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14
en 17).
OPGAVESTROOKJE (graag inleveren bij de groepsleerkracht of directie)
==================================================================================================
Opgave nieuwe leerlingen
Mijn zoon / dochter wordt in 2018 of in de 1e helft van 2019

4 jaar.

Naam: _______________________________________________
Geboortedatum:

_______________________________________________

Adres: _______________________________________________
Telefoon:

_______________________________________________

Broertje/zusje van:

________________________________uit groep______

==================================================================================================
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Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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