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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
In deze 4e en laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2018 kijken we terug op allerlei activiteiten en natuurlijk
is er ook weer veel nieuws te melden. Zo is er nieuws over ons adoptiegezin, we kondigen een actie rond het
parkeergedrag rond de school aan, we heten leerlingen welkom maar nemen ook afscheid. Speciaal uw aandacht
voor nieuws vanuit het Iris-bestuur en nieuws van de TSO, voor de kerstlunch van de groepen 5 t/m 8 en voor de
bijlagen bij deze nieuwsbrief over de Koggezangers en de Biebmonitor.
Veel leesplezier
 Thema Trefwoord Kerst: meetellen
In de weken voor Kerst staan we stil bij het thema: meetellen. Het is fijn om mee te tellen in een groep. Je voelt
je serieus genomen, je hoort erbij. Meetellen ervaar je pas als je gezien wordt, jouw hulp gevraagd wordt, jouw
mening meetelt.
Het Bijbelse Kerstverhaal gaat over God die zich tot Maria richt, een eenvoudig meisje dat meetelt in de
geschiedenis van een heel volk. Zij wordt de moeder van de Messias.
Ook denken we met de kinderen aan de groepen in onze samenleving die extra zorg en aandacht nodig hebben
zoals mensen met een beperking, migranten en kinderen.
Goede God,
Wie niet kan horen, hoort er bij U toch bij.
Wie niet kan zien, ziet U toch zitten.
Wie niet kan lopen, loopt bij U geen gevaar om afgedankt te worden.
Wie niet kan praten, spreekt bij U toch een woordje mee.
U bent een God die omziet naar alle mensen.
Hoe ze er ook uit zien. Wat ze ook kunnen of niet.
Bij U is iedereen welkom en gekend tot in zijn ziel.
We willen U ook bedanken voor Uw Zoon, Jezus.
Wat een mooi voorbeeld is hij voor ons.
Een voorbeeld dat laat zien hoe wij ook zelf onze deuren kunnen
openzetten. Om mensen zonder thuis een plek te bieden; onze
armen kunnen openen om anderen op te vangen;
Ons hart kunnen laten spreken om op te komen voor mensen die het moeilijk hebben. Dank U voor zoveel goeds.
Het team van CNS de Groenling wenst u allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2019
 Zendingsnieuws
De afgelopen jaren hebben we jaarlijks een aantal maanden
Stichting Red een Kind gesteund. We hebben het mooie bericht
gekregen dat ons sponsorgezin en andere gezinnen in het dorp
Rubavu (Rwanda) na zeven jaar hulp van Red een Kind, zelf in
staat zijn om nu verder te werken aan hun ontwikkeling. Dit is
prachtig nieuws natuurlijk.
Stichting Red een Kind wil nog meer gezinnen gaan helpen en wij
mogen als CNS de Groenling de familie Nyamucahakomeye gaan
helpen. Het zou zo fijn zijn als ook dit gezin kansen zou krijgen
voor de toekomst. Hiernaast ziet u het gezin dat wij gaan
sponsoren via ons zendingsgeld.
We hopen dat u uw kind elk maandag een klein bedrag meegeeft, zodat wij iets kunnen betekenen voor deze
mensen.
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 Nieuws van het CvB
Per 1 maart 2019 zal Henk ter Wee (1962) als voorzitter college van bestuur in dienst treden bij IRIS, vereniging
voor christelijk onderwijs te Kampen. Ter Wee heeft veel ervaring opgedaan in allerlei functies binnen het
christelijk primair onderwijs. Op dit moment is hij bestuursvoorzitter van stichting Vivente (primair onderwijs te
Zwolle). Henk ter Wee zal samen met de huidige bestuurder, Gerard Wolters, het college van bestuur van IRIS
vormen.
Met vriendelijke groet, Jan Marskamp, voorzitter Raad van Toezicht IRIS


Kinderen in een scheiding
Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal bij voldoende aanmeldingen het spel- en
praatprogramma KIES woensdag 23 januari 2019 starten. KIES is voor alle kinderen van
gescheiden ouders, uit groep 4 t/m 8. Of de scheiding kort of lang geleden is, of je kind
er wel of geen last van lijkt te hebben, of je kind wel of niet beide ouders kent. Een
scheiding van ouders is altijd van betekenis in het leven van een kind.

KIES biedt uw kind een unieke kans om op een onafhankelijke plek te onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders
te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het
kind. Bij KIES komen kinderen acht keer een uur bij elkaar, dit vindt plaats onder schooltijd.
Bij KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de gelegenheid te spelen,
te praten en creatief bezig te zijn over wat hen bezig houdt.
Kijk voor meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl
Wanneer ? : Woensdag 23 januari 2019 start er een nieuwe groep.
Hoe laat
? : De bijeenkomsten zijn van 9.00- 10.00 uur
Waar
? : locatie wordt nog bepaald; waarschijnlijk op één van de scholen in de Hanzewijk
Voorafgaand en ter afsluiting wordt voor de ouders een informatie - / evaluatie avond gepland.
Wanneer u uw kind een plek binnen de KIES groep toewenst, kunt u uw kind(eren) vóór 12 januari 2019 opgeven bij
de Intern Begeleider van de school. (m.dehaas@cnsdegroenling.nl)
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het CJG. Het CJG is telefonisch of per mail bereikbaar via:
tel. 038-3370030 of info@cjgkampen.nl
Met vriendelijke groeten, de KIES-coaches: Aukje van de Arend en Ina Bottenberg
 Sponsoring Het BeterBoek
Wij nemen via een eenmalige sponsoring deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het
BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Isala Vrouw-Kindcentrum in
Zwolle. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel
jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid
wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die
opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
 Aankondiging van een kaartenactie door leerlingen i.v.m. parkeren
Zoals u weet en natuurlijk ook merkt is het bij brengen en halen best druk met
auto’s en fietsen. Met droog weer gaan er heel veel ouders en kinderen op de fiets
en dat is natuurlijk erg fijn en goed voor zowel de gezondheid als voor het milieu.
Ook over het parkeren zijn we i.h.a. best tevreden. We zien ook dat steeds vaker
de auto’s op de parkeerterreinen in de wijk worden geparkeerd. Vooral bij slecht
weer is het nog weleens wat rommelig. Dan staan auto’s op de stoep, soms scheef
geparkeerd en vlak voor de deur bij buurtbewoners. Vandaar nogmaals een oproep
om uw auto netjes te parkeren op de plaatsen waar het hoort en niet in het gras
of op de stoep om zo de veiligheid van uw kinderen te waarborgen en de overlast
voor onze buren zoveel mogelijk te voorkomen.
In de week van 14 januari willen we via een “kaartenactie” extra aandacht vragen voor uw parkeergedrag. Op een
“goed geparkeerde auto” wordt een kaart met een duim neergelegd, op een “fout geparkeerde auto” wordt een
andere kaart neergelegd. Deze actie wordt uitgevoerd door leerlingen van de oudste groepen i.s.m. de wijkagent.
 Nieuwe leerlingen
In de maanden november en december mochten we weer nieuwe 4-jarigen welkom heten.
Dit zijn:
in groep 1a: Eva Kattenberg, Ravenna Offerman, Olivier Postuma en Anne Potkamp.
in groep 1b: Joep Buikema, Bjorn Kloosterman en Wesley Slendebroek.
We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne tijd toe bij ons op school!
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 Nieuws van de TSO
-Veel kinderen maken gebruik van het overblijven en vooral op dinsdag en donderdag is het druk bij de TSO. Na het
eten spelen de overblijvers op het plein of voetballen op het Cruijffcourt. Om het overzicht te bewaren hebben we
afgesproken dat het pleinhek dicht blijft tot 12.45 uur. Wilt u dus uw kinderen die thuis eten niet te vroeg naar
school sturen. Wanneer ze om 12.45 uur van huis vertrekken zijn ze ruimschoots op tijd en anders staan ze tot
12.45 uur voor het hek te wachten.
-Het is de afgelopen weken flink kouder geworden. Toch zijn er veel kinderen bij de TSO die geen muts, sjaal
en/of handschoenen bij zich hebben. Dit is wel nodig! De kinderen spelen zeker een half uur buiten en dan is het
zonder goede bescherming veel te koud. Wilt u hieraan denken?
-We willen u nogmaals vragen om geen snoep in de broodtrommel van uw zoon/dochter te stoppen.
 Dringende oproep: TSO (overblijf) medewerkers gezocht!!
Zoals u weet blijven er op school veel kinderen over. Onder leiding van Marion van Ienieminie en veel
overblijfmedewerkers wordt dit overblijven in goede banen geleid. We zoeken met spoed, ouders (of grootouders)
die willen helpen bij het overblijven. U krijgt daar een vrijwilligers vergoeding voor en uw kind mag op de dag dat
u komt helpen gratis overblijven.
U kunt zich aanmelden bij marion@ienieminie.com of bij directie@cnsdegroenling.nl
 Lief
Op 2 december is Sven Christian van der Weerd geboren.
Sven is de zoon van Ron en Elles van der Weerd en het broertje van Twan (groep 2b).
Op het kaartje staat de mooie tekst: Als liefde leven wordt, krijgt geluk een naam.
Van harte gefeliciteerd en we wensen de familie van der Weerd dan ook veel geluk toe!
 Afscheid
Thomas Zoer gaat binnenkort verhuizen naar Oene en zal dus voor de Kerstvakantie afscheid nemen van groep 6b
en onze school. We wensen Thomas en de rest van het gezin veel succes met het verhuizen en een heel fijne tijd in
Oene. Een speciaal woord van dank voor Annemieke Zoer, zij is de laatste jaren coördinator van het “hoofdluizenteam” geweest en mede dankzij haar inzet is onze school al een hele poos “hoofdluis-vrij”.
 Nieuwe coördinator hoofdluizenteam
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, gaat Annemieke Zoer met haar gezin verhuizen.
Inmiddels hebben we een opvolger gevonden die ons hoofdluizenteam wil aansturen.
Het is Charissa Wessels (moeder van Ziva uit groep 3b). Hier zijn we erg blij mee!
 Terugblik Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december kwam de Sint met zijn pieten aan met de brandweerauto! Het
was een geweldig leuke intocht, er werd goed gezongen en ook in de klassen was het
heel gezellig! Er waren in de bovenbouw prachtige surprises en de pieten haalden in
school natuurlijk weer van alles uit.
A.C. en andere helpers, hartstikke bedankt voor deze fantastische ochtend!
 Kerstgeschenk
Dit jaar krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 een prachtig boek uitgereikt als
kerstgeschenk. Het is op onze school gebruikelijk om dit 1x per 2 jaar te doen. We geven altijd een boek in het
jaar dat we geen grote Kerstviering in de kerk hebben. Dit jaar dus, want we vieren het Kerstfeest in de groepen
en voor de groepen 5 t/m 8 sluiten we het ook nog af met een gezellige kerstlunch.


Kerstbedankjes
Tijdens deze twee weken voor de kerstvakantie staan er weer 2 prachtig versierde kerstbomen in de
beide hallen van de school. Wat fijn dat er een groep ouders is, die hier tijd en energie ingestoken
heeft! Ook de klus opa’s hartelijk dank voor het in elkaar zetten van de bomen en straks ook weer
voor het uit elkaar halen van de bomen!
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hopen vrijdagmiddag 21 december te kunnen genieten van een
heerlijke kerstlunch, waarbij we ook hulp van verschillende A.C. ouders krijgen. Alvast hartelijk
bedankt! Alle kinderen mogen zelf een bord, beker en bestek meenemen!

 Ventura: Kerst in Oud Kampen
Dit jaar is er een plekje voor de Groenling tijdens Kerst in oud Kampen!
De kinderen hebben dit onlangs tijdens de musical les te horen gekregen, en de ouders zijn hierover geïnformeerd.
Ze spelen dan alleen op zaterdag 22 december en de speellocatie is de Stadsgehoorzaal.
Komt allen!

3

 Kerstwandeling
Dit jaar op Kerstavond zal er door ons dorp, IJsselmuiden, weer een lichtjestocht
trekken. Deze wandeling gaat langs de verschillende scènes uit het kerstverhaal. Het
kerstverhaal is opgedeeld in een aantal kenmerkende stukken. Elke scène wordt
uitgebeeld door kinderen die verkleed zijn in passende kledij. Ook is er een verteller
aanwezig die telkens een stukje van het kerstverhaal verteld. De route start op het
grasveld aan de Burgemeester van Engelenweg tegenover “de Bron”. Onder muzikale
begeleiding vindt hier het inschrijven plaats. Vanuit daar wandelen we richting het
Zoddepark, waar er een aantal scènes zich afspelen. Daarna lopen we via de Dorpsweg
verder richting de Meerburg en dan via de Blexterstraat en de Goede Herderkerk richting
het grasveld. Over de gehele route zijn er scènes opgebouwd. De route is ongeveer 1
kilometer lang en goed te bewandelen met kinderen. Dit evenement wordt
georganiseerd vanuit de verschillende kerken in IJsselmuiden. De toegang is vrij en iedereen kan dus meedoen.
Daarom worden jullie van harte uitgenodigd om deel te nemen. Je kunt starten vanaf het grasveld aan de
Burgemeester van Engelenweg tussen 18.00 en 19.15 uur.
Komt allen!
Organisatie kerstwandeling
 Vooraankondiging Ouderavond Sociale Media
Op donderdagavond 17 januari 2019 staat er een ouderavond voor groep 7 en 8 gepland.
Het onderwerp is: social-media opvoeden, “kinderen hebben hun ouders nodig als ze online zijn!”
Daarom is deze ouderavond een interactieve avond voor zowel de ouders als hun kinderen. Deze avond wordt
verzorgd door Appel en Peer IT. Volgende week ontvangt u de officiële uitnodiging. Zet deze avond alvast in uw
agenda! We nodigen u en uw kinderen van harte uit, we rekenen op een grote opkomst.
 Pleinhekken op slot rondom oud en nieuw
Om overlast op het schoolplein te voorkomen, doen we in de dagen voor 31 december de hekken
van het plein op slot. Ook willen we u als omwonende ouders vragen om een oogje in het zeil te
houden en bij calamiteiten de politie te bellen. Zo hopen we samen op een veilige jaarwisseling!
 Bijlages
-Bezoek Koggezangers groep 6a en 6b
-Bibliotheek op school: toestemmingsformulier monitor
 De agenda
Kijkles Swim@school groep 5
Kerstviering in de groepen
Kerstlunch groep 5 t/m 8
Kerstvakantie
1e schooldag 2019
Start Judo@school groep 3a en 3b
Ouderavond sociale media
Start Nationale Voorleesdagen
Projectweek rondom poëzie

donderdag 20 december
vrijdag 21 december
vrijdag 21 december

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
maandag 7 januari
donderdag 10 januari
info volgt via de leerkrachten
donderdag 17 januari
groep 7 en 8 kinderen en ouders
woensdag 23 januari
ma. 28 januari t/m vrijdag 1 februari

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

Tot maandag 7 januari 2019
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OPGAVESTROOKJE (graag inleveren bij de groepsleerkracht of directie)
==================================================================================================
Opgave nieuwe leerlingen
Mijn zoon / dochter wordt in de 1e helft van 2019

4 jaar.

Naam: _______________________________________________
Geboortedatum:

_______________________________________________

Adres: _______________________________________________
Telefoon:

_______________________________________________

Broertje/zusje van:

________________________________uit groep______

==================================================================================================

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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