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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Voor u ligt alweer de 7e nieuwsbrief van dit schooljaar. In de brief zelf staat veel nieuws en ook kijken we terug
op een paar zeer geslaagde activiteiten. Deze keer beginnen we de brief met twee goede doelen waarvoor we uw
aandacht vragen. Bij deze brief zitten een flink aantal bijlages o.a. van Tele kids Afvalrace, informatie van de
gemeente over meedoenbonnen, enz. Wilt u deze bijlages ook goed lezen.
Veel leesplezier
 Goede doelen nieuws
-MAGOcare
Op de Groenling drinken we Campenaer Koffie. Campenaer Koffie steunt de Stichting
Mago Care. Bij elke zak koffie die wij afnemen, voorzien we een kind in Mago (in Kenia)
van een schoolmaaltijd. In het afgelopen jaar hebben we de kinderen in Mago kunnen
voorzien van 74 schoolmaaltijden. Meer informatie over dit goede doel vindt u op deze
site: www.magocare.org
-Stichting Met je hart (nationale pannenkoekdag)
Op vrijdagmiddag 22 maart hebben de beide groepen 6 meegedaan met de Nationale Pannenkoekdag. De kinderen
uit groep 6a en 6b mochten op school pannenkoeken eten met hun opa en oma. Het thema van dit jaar is: Ouderen
en Eenzaamheid. De Nationale Pannenkoekdag werkt hiervoor samen met de Stichting “Met je hart”. Hieronder
vindt u meer informatie over deze stichting. We willen de komende weken als school gaan sparen voor de Stichting
Met je hart en we zullen een gedeelte van de collecte tijdens onze Paasviering hier ook aan doneren.
Stichting Met je hart werkt in iedere gemeente samen met huisartsen, ouderenverpleegkundigen,
thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, pastors en buurtbewoners. Dit is een
intensief proces maar zorgt ervoor dat we juist ook die onzichtbare groep ouderen
kunnen laten deelnemen in de samenleving. Onze zorgpartners hebben goed zicht op
kwetsbare ouderen die met eenzaamheidsgevoelens kampen en weinig sociaal contact
hebben. Ouderen worden de eerste keer door hun uitgenodigd om die eerste drempel
weg te nemen. Al onze gasten worden persoonlijk uitgenodigd en het team van Met je
hart neemt vervolgens persoonlijk contact met de oudere op om te overleggen over
wensen en mogelijkheden. We bereiken een vergeten groep ouderen en we nemen alle
mogelijke drempels voor sociaal contact weg.

Nationale Pannenkoekdag (verslagen uit groep 6a)
Vrijdag was het pannenkoekendag. Ons doel was om voor een keer de bediendes van onze
opa’s en oma’s te zijn. En dat was goed gelukt! We hebben hele lekkere toetjes gemaakt,
ook waren er lekkere pannenkoeken. Zelf hebben we natuurlijk ook lekker gegeten. Na het
eten deden we een Kahoot Quiz. Daarna deden we leuke spelletjes. Groetjes Roos en Marit.
Vrijdag hadden wij pannenkoekdag. Het was leuk dat er heel veel opa’s en oma’s waren.
We mochten zelf pannenkoeken maken, maar ze waren ook al op school. Daarna gingen we
nog met de opa’s en oma’s een quiz doen en als allerlaatst gingen we nog spelletjes doen. Het was heel gezellig en
leuk en we hadden ook zelf toetjes gemaakt. Groetjes Lynn en Leoni.
 Oudertevredenheidsonderzoek
Vorige week heeft elk gezin een mail gekregen waarin u bent uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen.
Graag brengen we deze mail bij u onder de aandacht. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met onze school
en we hopen dat u even de moeite wilt nemen om dit in te vullen. Let op: de sluitingsdatum is woensdag 10 april.
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 Vooraankondiging Paasviering CNS de Groenling
Op woensdagavond 17 april willen we graag met de hele school het Paasfeest vieren in “De Hoeksteen”. Het thema
van deze viering is: ‘Jezus leeft!’ Binnenkort krijgen alle gezinnen persoonlijk een uitnodiging.
 Bevrijdingsloop
Als school hebben we besloten dat we dit jaar niet deelnemen aan deze bevrijdingsloop, daarom stond hij ook niet
vermeld in de jaaragenda. Wij vieren op die avond gezamenlijk het Paasfeest in de Hoeksteen. Als Christelijke
school is deze viering een belangrijk onderdeel van “samen school zijn”, we gaan er dan ook vanuit dat alle
kinderen bij deze viering aanwezig zijn.
 Rapport weer mee naar school
Net na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 het 1 e rapport mee naar huis gekregen.
Graag zien we alle rapporten voor de meivakantie weer terug op school.
Uiterlijke inleverdatum is donderdag 18 april.
 Type-examen groep 7
Begin maart heeft groep 7 het typen afgerond met een examen. Iedereen is geslaagd, Van harte gefeliciteerd!
David en Milan leggen uit wat er geoefend moest worden en wat ze ervan vonden: Je begint met de basisrij. Het is
wel moeilijk, maar als je het begrijpt, leer je er wel wat van. Je maakt verslagen, brieven en memo’s. Het wordt
heel goed uitgelegd. Typen is leuk en leerzaam. En als je het diploma hebt gehaald, heb je er later zeker weten
wat aan bij je werk. Het oefenen is leuk, maar soms ook frustrerend als je het tempo niet haalt. Het typen is soms
ook vervelend, omdat je het ook thuis moet doen.
 TSO (overblijf)
Zoals u weet regelt IRIS Opvang de tussenschoolse opvang (het overblijven) Heeft u
daar vragen over, of komt u kind thuis met iets wat tijdens het overblijven heeft
gespeeld dan kunt u contact opnemen met Marion Eenkhoorn, marion@ienieminie.com
telefoonnummer; 038-3328761. Zij is namens IRIS opvang de coördinator op onze school.
 Bezoek aan de Week van Techniek (groep 7)
Op woensdag 13 maart is groep 7 naar de Week van de Techniek in Zwolle geweest. Het programma bestond uit het
maken van een technisch werkstuk, een rondleiding langs de technische opleidingen en afdelingen van het Deltion
College en een entertainmentshow.
Sterre en Joy vertellen over deze dag: Wij vonden het een leuke dag, met leuke activiteiten. We hebben geleerd
dat er veel beroepen zijn waar je techniek voor nodig hebt. Ook hebben we geleerd en zelf gemerkt dat met
techniek werken best lastig is. We vonden het heel leuk dat je een prijs kon winnen met een zelfgemaakte poster
of rijdend voertuig. Onze klas had met de poster over ‘recyclen’ een prijs gewonnen: een robot!
 Rondleiding groep 5 bij PEC Zwolle
Woensdag 27 maart heeft groep 5 een rondleiding gekregen bij PEC Zwolle (dit kwam voort uit een project van
stagiair Berjan Hulleman in groep 5). In anderhalf uur hebben we bijna het hele stadion gezien: de tribunes,
persruimte, spelerstunnel, cameraplek, prijzenkast en nog veel meer. We hebben veel geleerd over wat er
allemaal tijdens een wedstrijd in het stadion gebeurd. Het veld konden we helaas niet op, maar we mochten wel
kijken hoe de spelers aan het trainen waren. Hoogtepunt hierbij was dat Jaap Stam tijdens het trainen even naar
ons terugzwaaide. Alle kinderen, zowel de fanatieke voetballers als de kinderen die helemaal niks met voetbal
hebben, hebben een geweldige ochtend gehad! De ouders die deze ochtend hebben gereden willen we hartelijk
bedanken!
 Opening Trekvaartzone
Op vrijdag 12 april wordt de “Trekvaartzone” officieel
geopend. De Trekvaartzone is het gedeelte van het stukje
Trekvaart langs de ijsbaan en langs de Trekvaartkant waar
een ‘belevenisgebied’ is gecreëerd. Op vrijdagmiddag 12
april om 13.00 uur gaat groep 8 samen met enkele kinderen
uit de groepen 5, 6 en 7 (die in het Meer wonen) dit pad
lopen. Om 15.15 uur vindt de officiële opening plaats. Als
ouders en kinderen van CNS de Groenling wordt u door de
Gemeente Kampen van harte uitgenodigd. U kunt zich
hiervoor opgeven via de mail:
hetmeerijsselmuiden@hotmail.com Hieronder ziet u een
overzichtskaartje van de desbetreffende zone. In de bijlage
bij deze nieuwsbrief vindt u de officiële uitnodiging.
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 Nieuwe leerlingen
In de maanden maart en april mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen!
In groep 1c: Max van den Belt, Ise Drost, Finn de Vries en Vince Vellinga.
In groep 1d: Dani van der Scheer, Naomi Post, Isa van der Kamp, Florien Limburg,
Odilia Sloots, Evi Brink en Erwin van Dijk.
We wensen alle nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier bij ons op school!
 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 en andere “vrije” dagen worden t.z.t. ingepland.
 Bijlagen
-Biebnieuws: Meeste stemmen gelden (Kinderjury)
-Flyer uitnodiging opening Trekvaartzone
-Gemeente Kampen: “meedoenbonnen”
-Informatie en aanmelden Muziek en Dansfestijn op 25 april a.s.
-TeleKids; Afvalrace
 Bij de agenda
-De Koningsspelen staat dit jaar niet in onze (jaar)agenda. We slaan dit jaar de Koningsspelen over omdat deze
spelen meer dan 14 dagen voor Koningsdag plaatsvinden en dus naar onze mening weinig verbinding hebben met
deze Koningsdag. Ook is het qua planning voor onze school niet fijn omdat deze dag vlak voor de week waarin we
het Paasfeest vieren, valt.
-Input schoolplan 2019-2023
Onze schoolstichting IRIS heeft na input van, leerlingen, leerkrachten, bestuur en MR het Strategisch Beleidsplan
2019-2023 gemaakt. In dit plan zijn allerlei beleidsvoornemens geformuleerd die de IRIS-scholen de komende 4 jaar
gaan uitvoeren. Elke school mag daarin zijn eigen accenten en keuzes maken, deze accenten en keuzes worden
vastgelegd in het Schoolplan 2019-2023. Omdat we als CNS De Groenling ook graag ouders en leerlingen willen
betrekken bij de ontwikkeling van dit schoolplan, willen we op donderdag 9 mei samen met leerlingen en ouders
een ontmoeting organiseren over dit nieuwe schoolplan. Hoe deze middag (voor leerlingen) en avond (voor ouders)
eruit gaat zien wordt later bekend gemaakt, maar mocht u mee willen denken over dit schoolplan dan kunt u alvast
deze datum reserveren in uw agenda.
 De agenda
Hoofdluiscontrole
Schooladviesraad
MR vergadering
Schoolmaatschappelijk werk
Stemmen Kinderjury groep 5 – 8
Paasviering in de kerk
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Input schoolplan 2019-2023
Studiedag leerkrachten gr 1 en 2
Avondvierdaagse
Vergaderdag

maandag 1 t/m vrijdag 5 april
dinsdagavond 2 april
woensdagavond 10 april
donderdag 11 april
08.30-09.30 uur
dinsdag 16 april
woensdag 17 april
19.00-20.00 uur De Hoeksteen
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
maandag 6 t/m vrijdag 10 mei
donderdag middag of donderdagavond 9 mei a.s.
vrijdag 17 mei
kinderen groep 1 en 2 vrij
maandag 20 t/m donderdag 23 mei
vrijdag 24 mei
alle kinderen vrij

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 2019

4 jaar.

Naam: _______________________________________________
Geboortedatum:

_______________________________________________

Adres: _______________________________________________
Telefoon:

_______________________________________________

Broertje/zusje van:

________________________________uit groep______

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

Sponsoren van onze nieuwsbrief en
website
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