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In deze nieuwsbrief o.a.;
-zendingsnieuws
-bijbelrooster
-uitleg spreekweek
-schoolreisbestemmingen
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Het jaar 2019 is begonnen! We starten met echt winterweer, er wordt zelfs al geschaatst! Helaas is het nieuwe
jaar ook gestart met een griepepidemie. In sommige groepen merken we er wat van, terwijl in andere klassen
iedereen nog present is. We hopen van harte dat deze griepgolf ook ons personeel bespaard blijft, want de
invalleerkrachten zijn schaars. Tot slot kunnen we u vertellen dat de toetsperiode begonnen is op school.
We werken toe naar het 1e rapport, zie hiervoor het stukje over de spreekweek.
Veel leesplezier
 Thema Gezin-School-Kerk week: Zacheüs
In de week van 4 t/m 8 februari doen we weer mee aan het project ‘Gezin-SchoolKerk’. In deze week benadrukken we de band tussen het Bijbellezen thuis, de dienst
in de kerk en de godsdienstlessen op school.
Het thema dit jaar is “Kom uit de boom!”. Het gaat over Zacheüs, die onzichtbaar
wil zijn maar toch graag gevonden wil worden. In een hele menigte ziet Jezus juist
hem en dat zal zijn leven veranderen.
De afsluitende kerkdienst is zondag 10 februari om 9.30 uur in De Bron in
IJsselmuiden. Van harte welkom!
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
 Studiedag leerkrachten woensdag 6 februari
Op woensdag 6 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag. Ons team gaat die dag aan de slag met het
vak: begrijpend lezen. Wij krijgen scholing van een expert op het gebied van begrijpend lezen/luisteren. Hierdoor
hopen we ons begrijpend lees onderwijs nog beter te kunnen inrichten.
 Terugblik kaartenactie door leerlingen i.v.m. parkeren
Vanwege de bouwwerkzaamheden rondom de school is de kaartenactie “parkeergedrag”
uitgesteld. We vinden het erg vervelend dat het momenteel lastig is om goed aan te
rijden en te parkeren, maar helaas kunnen we hier niets aan doen. We willen u vragen
om uw begrip en geduld. De kaartenactie ”parkeergedrag” wordt opnieuw aangekondigd.
 Spreekweek rondom het 1e rapport
Vanaf maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart kunt u zich inschrijven voor de spreekweek. Dit betekent dat er naast
het lokaal van uw kind een intekenlijst hangt waarop u zelf kunt inplannen wanneer u de leerkracht wilt spreken.
De gesprekken voor de groepen 1 en 2 zijn 10 minuten. De overige groepen houden gesprekken van een kwartier.
Groep 8 houdt op een eerder moment al de schooladvies-gesprekken. De ouders en kinderen worden hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.
We hebben als regel dat u ten minste 1x per schooljaar een spreekweek bezoekt. Natuurlijk bent u vrij om vaker in
te schrijven. Soms is het zo dat een leerkracht u graag wil spreken, dan hoort u dat van te voren. Daarnaast
bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de leerkracht.
 Schoolreisbestemmingen
Woensdag 26 juni 2019 gaan we op schoolreisje! Hieronder staan de bestemmingen.
Groep 1 en 2: Flierefluiter in Raalte
Groep 3, 4 en 5: Burgers’ Zoo in Arnhem
Groep 6 en 7: Avonturenpark Hellendoorn
Groep 8 is die dag vrij.
Inmiddels heeft u via de mail de mogelijkheid tot
betalen gekregen.
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 Zendingsnieuws
Nikai4life: Dit jaar mocht onze school voor de kinderpostzegelactie zelf een goed doel voordragen. Wij hebben
toen gekozen voor de stichting Nikai4life. Inmiddels is bekend geworden dat we het prachtige bedrag van € 786,95
hebben opgehaald! Op donderdagmiddag 24 januari is de cheque overhandigd aan de familie Kroes.
Stichting4gambia: In de maanden februari en maart gaat het zendingsgeld naar ons adoptiekind Abdul Salam van
Stichting4Gambia. Op dit moment is Abdul 12 jaar en zit hij in de vijfde klas van de lagere school, vergelijkbaar
met onze groep 7. Fijn dat Abdul, door het geld wat wij geven, naar school kan blijven gaan! We hopen dat u ook
elke maandag uw bijdrage zult leveren om zo Abdul te kunnen blijven helpen.

 Aankondiging verkiezing MR lid
In de 3e nieuwsbrief stond een oproep voor een nieuw MR lid. Inmiddels zijn er aanmeldingen binnengekomen en
wordt er binnenkort een verkiezing gehouden. U ontvangt hier een aparte mail over.
 Projectweek Poëzie en Voorleesdagen
Vorige week heeft u via de mail een informatiebrief gekregen met allerlei nieuws rondom de projectweek die wij
houden van maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari. Denkt u aan de opgave voor de high-tea? Het belooft een
week vol van gedichten te worden!
 Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie mochten we weer een 4-jarige verwelkomen.
in groep 1c: Jan Barneveld
We wensen dit gezin een fijne tijd toe bij ons op school!

 Bijlage
-bijbelrooster
 De agenda
Start Nationale Voorleesdagen
Projectweek rondom poëzie
GSK week
Studiedag
MR vergadering
Kerkdienst GSK
Voorjaarsvakantie
Adviesgesprekken groep 8
Uitdelen 1e rapport
Intekenen voor spreekweek
Type-examen groep 7
Spreekweek groep 1 - 7
Biddag

woensdag 23 januari
maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari
maandag 4 t/m vrijdag 8 februari
woensdag 6 februari
alle kinderen vrij!
donderdag 7 februari
zondag 10 februari
maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
in de week van 25 februari
vrijdag 1 maart
maandag 4 t/m vrijdag 8 maart
woensdag 6 maart
maandag 11 t/m vrijdag 15 maart
woensdag 13 maart

Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling
H. Dirksma, directeur CNS de Groenling
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Bijlage: bijbelrooster
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis
geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en
nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid
en gerechtigheid.
Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs
19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).
Week 15 en 16 (8 april t/m 19 april): Paasthema: Overwinnen
Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de hoop op de angst
en van het leven op de dood.
Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen
Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).

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______

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