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In deze nieuwsbrief o.a.;
-terugblik projectweek Poëzie
-ketting gevonden
-vakantierooster 2019-2020
-bedankje juf Simone
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Na de voorjaarsvakantie zijn we weer fris van start gegaan, de griepgolf is aardig overgewaaid en de toetsperiode
is achter de rug. Morgen krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee en vanaf a.s. maandag kunt u
inschrijven voor de spreekweek. Kijk hiervoor en voor andere activiteiten even in de agenda onderaan deze brief!
Veel leesplezier
 Thema Trefwoord: Spreken
Spreken, het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Door ergens over te spreken, krijgt iets betekenis.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de kracht van spreken. Ze leren hun wereld te
benoemen, maar ze zullen ook ontdekken dat spreken de wereld beïnvloedt. In het Nieuwe Testament lezen we
over Jezus die het belangrijk vindt dat ons spreken eerlijk en oprecht is. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebed
“het Onze Vader”. Wij leren de kinderen op school dit gebed al meezingen en meebidden. Jezus leerde zijn
leerlingen het Onze Vader, geen grootspraak maar een paar eerlijke woorden die voldoende zijn voor God.
“Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede. Op de aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.
Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen”
 Terugblik Projectweek Poëzie en Voorleesdagen
We hebben weer een geweldige projectweek achter de rug. De high tea was erg
goed bezocht en de kinderen konden niet stoppen met rijmen en dichten. Op
vrijdagochtend is de week afgesloten met een toneelstuk in de hal.
Iedereen heeft zelf misschien wel een gedicht gemaakt
En iedere groep heeft het antwoord van het raadgedicht geraakt
Iedere ochtend in de intercom een gedicht
En met de poezieweek is in de hal voorlezen een plicht
Er is een dichter langs geweest en de knutselwerkjes maken het een feest!

Geschreven door Mirre van der Kolk uit groep 6b.
 Nieuwe leerlingen
In de maand februari mochten we weer nieuwe leerlingen verwelkomen!
In groep 1c: Tijn Schrijver. (4-jarige)
In groep 1d: Bas Beens, Stijn van Enk en Femke Fien. (4-jarigen)
In groep 4a: Bryan Kuipers (vanuit Kampen gekomen)
In groep 6b: Dylan Kuipers (vanuit Kampen gekomen)
We wensen alle nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier bij ons op school!
 Bedankje Juf Simone
Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de Groenling,
Hierbij wil ik jullie ontzettend bedanken voor alle bloemen, kadootjes en lieve
kaartjes. Wat een bijzondere dag was dat 14 februari!
Ik neem afscheid van de Groenling omdat ik aan iets nieuws ga beginnen. Een
nieuwe uitdaging en andere kansen. En dat doe ik inderdaad met een heel dubbel
gevoel. Want op basisschool de Groenling was het fijn om te zijn.
Nogmaals ontzettend bedankt voor alle lieve attenties.
Heel veel groetjes (juf) Simone van Ommen
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 Lief
Op 18 februari is Henrik Juda Kraai geboren. Juda is de zoon van juf Jenien Kraai en haar
man Hendrik Jan en het broertje van Joas, Senna en Jaël. Op het geboortekaartje staat:
Klein ben je in deze wereld, als een zandkorrel langs het strand. Maar God heeft jouw naam
al geschreven in de palmen van Zijn Vaderhand.
We feliciteren de familie Kraai met de geboorte van Juda en we hopen dat hij voorspoedig
mag opgroeien!
 Oproep IRIS Opvang TSO vrijwilligers
Voor de tussenschoolse opvang (TSO) is IRIS Opvang dringend op zoek naar vrijwilligers.
Op de website van IRIS Opvang staat hierover meer informatie: www.irisopvang.nl/over-ons/vacatures
 Ketting gevonden!!
Al een aantal weken ligt deze ketting bij Ienieminie. Na een oproep op Facebook is
niemand hem nog komen halen, misschien is het wel een ketting van een van de
leerlingen van onze school. Wie herkent hem? Hij is af te halen bij Ienieminie.
 Vakantierooster 2019-2020
Zomervakantie 2019: 15-07-2019 t/m
Herfstvakantie:
21-10-2019 t/m
Kerstvakantie:
23-12-2019 t/m
Voorjaarsvakantie:
17-02-2020 t/m
Paasweekend:
10-04-2020 t/m
Meivakantie:
27-04-2020 t/m
Hemelvaart:
21-05-2020 t/m
Pinksterweekend:
01-06-2020
Zomervakantie 2020: 06-07-2020 t/m

23-08-2019
25-10-2019
03-01-2020
21-02-2020
13-04-2020
05-05-2020
22-05-2020
14-08-2020

Let op: de meivakantie loopt niet helemaal gelijk met het V.O.
De studiedagen vanuit school worden t.z.t. ingepland.
 Nieuwe website en webmagazine
Het heeft even geduurd, maar vanaf morgen of begin volgende week staat onze vernieuwde website online!
Op deze website vindt u o.a. het webmagazine, hiervoor is een destijds een mediabedrijf bij ons op school
geweest. Het webmagazine vervangt onze schoolgids, dus hierin staat de belangrijkste informatie van onze school.
Via deze link komt u rechtstreeks bij het webmagazine terecht.
https://magazines.iriskampen.nl/de-groenling/welkom/
Het adres van de website is nog steeds: www.cnsdegroenling.nl
 Bijlage
-Uitnodiging Gemeente Kampen: week voor de gezonde jeugd, inspiratiesessie
 De agenda
Start judo@school groepen 4
Uitdelen 1e rapport
Intekenen voor spreekweek
Start Kinderjury groep 5 – 8
Type-examen groep 7
Spreekweek groep 1 - 7
Biddag
MR vergadering
Stemmen Kinderjury groep 5 – 8
Paasviering in de kerk
Meivakantie

donderdag 28 februari
vrijdag 1 maart
maandag 4 t/m vrijdag 8 maart
dinsdag 5 maart
woensdag 6 maart
maandag 11 t/m vrijdag 15 maart
woensdag 13 maart
woensdagavond 10 april
dinsdag 16 april
woensdag 17 april
19.00-20.00 uur De Hoeksteen
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei

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