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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
De meivakantie zit erop. De laatste periode van het schooljaar breekt aan. U ziet dit vooral aan de agenda, er zijn
de nodige activiteiten in de maanden mei en juni. We hopen dat we daar onder mooi voorjaarsweer van kunnen
genieten! Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de studie- en/of vergaderdagen die nog op de planning
staan. Tot slot; de laatste informatie over de Avond4daagse heeft u via de A.C. ontvangen. Veel leesplezier
 Thema Trefwoord: Aanwakkeren
Aanwakkeren is een woord dat kinderen waarschijnlijk niet kennen. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren
bespreken we met de kinderen wat aanwakkeren is. Ook vertellen we het verhaal dat bij Hemelvaart hoort. De
leerlingen moeten afscheid nemen van Jezus. Voor Zijn vertrek geeft hij hun een opdracht, maar de leerlingen
moeten nog even wachten op Gods geest. In Trefwoord staat een bijpassend lied/gezongen gebed:
We keken naar de wolken waarin Hij was opgenomen; onttrokken aan ons oog.
We hoorden wel een stem: “Geduld, nog even wachten. Straks krijgen jullie
krachten. Ga naar Jeruzalem en staar niet langer naar omhoog!”
Het is nog niet de juiste tijd. Blijf wachten op de Geest.
De hemel zet de aarde in vuur en vlam: het Pinksterfeest!
Straks is het wel de juiste tijd. Het wachten meer dan waard.
Dan ben je in de wolken en denk je terug aan Hemelvaart!
 Zwangerschapsverlof juf Kim
Zoals u weet is juf Kim van Sloten in blijde verwachting. Ze mag binnenkort van haar zwangerschapsverlof gaan
genieten. Juf Kim is aanstaande donderdag 23 mei voor het laatst. We wensen haar veel succes met de laatste
loodjes. We zullen de taken van juf Kim zo goed mogelijk verdelen over juf Jennifer en juf Manoah.
 Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie zijn er in diverse groepen weer nieuwe leerlingen gekomen:
In groep 1c: Maev van Dijk, Julian Plender, Yfke Drost en Ferron van Sloten.
In groep 1d: Jody van Dijk, Jens Nieuwbroek, Lotte Witteveen en Jouke van Deursen.
In groep 5: Tessa Boersema (verhuizing vanuit Leusden)
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.
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 Schoolvoetbaltoernooi
Afgelopen woensdag was er het schoolvoetbal toernooi bij IJVV. Van groep 8 deed er een meisjes en een jongens
team mee. De meiden van de Groenling hebben 4 wedstrijden gewonnen daardoor kwamen ze in de finale. In de
finale speelden ze 1-1 en moesten zij penalty’s schieten. Dat verloren zij dus werden ze 2de en mochten niet mee
naar Harderwijk.
Standen meiden:
1ste wedstrijd tegen Wonderwijs 1-0 gewonnen
2e wedstrijd tegen Joh. vd Wendeschool 1-0 gewonnen
3de wedstrijd tegen Prinses Julianaschool 7-0 gewonnen
laatste wedstrijd tegen Ichthus 2-0 gewonnen
Standen jongens:
1ste wedstrijd tegen regenboog 1-0 gewonnen
2de wedstrijd tegen Prinses Julianaschool 3-0 gewonnen
3de wedstrijd tegen Ichthus 0-1 verloren
laatste wedstrijd tegen WenZa 7-1 gewonnen
De jongens van de Groenling hebben 3 wedstrijden gewonnen. Zij kwamen ook in de finale ook zij speelden in de
finale 1-1 en moesten ook penalty’s schieten. Zij hebben het gewonnen en speelden 15 mei de regio finales in
Harderwijk.
 Paasactie A.C.
Op woensdag 17 april stond de hal van de school vol met kratten van Bakkerij Schrijer. Hopelijk heeft u tijdens het
Paasweekend lekker gesmuld van deze lekkernijen. De paasactie heeft het prachtige
bedrag van €1800,- opgeleverd. Dit bedrag wordt gebruikt als aanvulling op de
vrijwillige ouderbijdrage. Met deze gelden worden allerlei activiteiten bekostigd die
niet vanuit het “normale” budget betaald mogen worden. U kunt dan denken aan Sint
Nicolaas, de Kerst- en Paasviering, extra kosten die gemaakt worden voor de
Avondvierdaagse, traktaties bij sportactiviteiten, excursies in kader van en project,
afscheid groep 8, enz. We willen u allen hartelijk bedanken voor de bestellingen en
de A.C. bedankt voor de goede organisatie!
 Oproep voor nieuwe AC-leden
De activiteitencommissie van onze school is op zoek naar nieuwe leden. Enkele leden moeten nu na 4 jaar afscheid
nemen en dus is de AC op zoek naar nieuwe ouders (2 of 3) die graag willen helpen. Lijkt het je leuk om de AC te
versterken?
Wat doet de AC precies?
De AC zet zich in om met een team van circa 8 ouders en 2 leerkrachten alle activiteiten in goede banen te leiden.
De AC zet bijvoorbeeld een paasontbijt klaar, helpt Sint met de inkopen, assisteert de leerkrachten waar nodig bij
andere activiteiten, verzorgt de organisatie van de avondvierdaagse voor de school, enzovoort. Daarnaast worden
er soms extra acties of evenementen georganiseerd, zoals de zomerfair.
Hoeveel tijd kost het?
De AC vergadert circa 6 keer per schooljaar, de data worden in overleg bepaald. Je hoeft als AC-lid niet bij ieder
evenement (of vergadering) aanwezig te zijn, de taken worden onderling verdeeld. In principe word je lid voor 4
jaar tenzij je kinderen al eerder van school gaan.
Hoe kan ik me aanmelden?
Mail de voorzitter van de AC, Trudy van Iwaarden-Krist, via acgroenling@gmail.com. Natuurlijk kun je ook eerst
vragen stellen voordat je je definitief aanmeldt. In overleg met de directie wordt bepaald welke ouders lid kunnen
worden. Er wordt hierbij gekeken naar een goede verdeling tussen ouders met kinderen in bovenbouw en
onderbouw. Dus ook ouders met kinderen in de bovenbouw worden van harte uitgenodigd te reageren!
Reageren kan tot 1 juli.
 Zendingsnieuws: Opbrengst Stichting met je hart
In de periode rondom Pasen hebben we als school gespaard voor Stichting met je hart. Deze
stichting steunt eenzame ouderen. Een gedeelte van de collecte van de Paasviering is ook
naar dit goede doel gegaan. We hebben € 250,- kunnen overmaken aan Stichting met je hart.
Tot de zomervakantie sparen we voor onze adoptiekinderen. (Red een kind)
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 Uitslag leerling-onderzoek “Schoolklimaat en Veiligheid”
In maart 2019 hebben we in de groepen 6 t/m 8 de vragenlijst Schoolklimaat en veiligheid afgenomen. Omdat dit
een wettelijke verplichting is geworden zullen we vanaf nu elk jaar zo’n onderzoek in deze groepen gaan
uitvoeren. De leerlingen gaven ons als rapportcijfer gemiddeld een 8. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er in
de betreffende klassen gesprekken gevoerd waaruit bleek dat de kinderen zich in het algemeen veilig en thuis
voelen bij ons op school. Eén aandachtspunt was het gedoe in de fietsenstalling van de groepen 7 en 8. Deze
stalling is voor een deel te klein voor de grote fietsen van deze leerlingen. We denken er over om de indeling van
de fietsenstallingen daarom aan te passen.
De volledige uitslag kunt u lezen op www.scholenopdekaart.nl
 Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
In de periode maart/april heeft u online een oudertevredenheidsenquête kunnen invullen. We willen u hartelijk
bedanken voor uw deelname. We hebben een ruime 60 % respons gekregen.
Als school hebben we van u als ouders als rapportcijfer een 8,0 gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Waar we ook
erg blij mee zijn is dat de ouders het onderdeel Schoolklimaat (o.a. veiligheid) met gemiddeld een 8,3
waardeerden. Op alle onderdelen kregen we van de ouders een 7,5 of hoger. Op het onderdeel “informatie die u
krijgt over uw kind” was de waardering iets lager, een 7,2. Wij denken dat dit te maken heeft met het aantal
spreekmomenten die we dit schooljaar gepland hadden. Daar zijn we zelf ook niet helemaal tevreden over en voor
het komend schooljaar ligt er nu een voorstel waarbij we de spreekweken op een iets andere manier gaan
organiseren.
 Terugblik Input schoolplan 2019-2023 donderdag 9 mei
Onder leiding van Erik Los van het onderwijsbureau hebben ongeveer 20 ouders donderdagavond gesproken over
punten voor het schoolplan 2019-2023. Dit schoolplan vloeit voort uit het beleidsplan dat stichting Iris, waar onze
school deel van uit maakt, voor dezelfde periode heeft opgesteld. Ouders hebben o.a. input gegeven over
onderwerpen als “onderwijs”, “ouders en school”, “de school en de wijk”. Er werden veel punten genoemd waar
de school mee door moet gaan en ook zijn er ideeën aangereikt waar wij de komende periode aan zou kunnen gaan
werken. Bij het opstellen van het schoolplan zullen we natuurlijk niet alle punten kunnen verwezenlijken….. Maar
de input van deze avond en de input die de leerlingen en leerkrachten gegeven hebben, zal zeker gebruikt worden
om het nieuwe schoolplan te schrijven. We willen de ouders die de moeite hebben genomen om deze avond te
komen, bedanken voor hun inbreng en enthousiasme. Wat ons betreft was de avond zeer geslaagd.
 Bijlage
-bijbelrooster
 De agenda
Studiedag leerkrachten gr 1 en 2
Avondvierdaagse
Praktisch verkeersexamen
Vergaderdag
Meesters- en Juffendag
Hemelvaartweekend
Hoofdluiscontrole
Kamp groep 8
Schoolmaatschappelijk werk
Pinksterweekend
Schoolfotograaf
MR vergadering
Ventura (Quintus) voorstelling
Schoonmaakavond
Wisselmorgen (groep 1 t/m 7)
Schoolreis
Vergaderdag
Inloopavond 2e rapport

vrijdag 17 mei
kinderen groep 1 en 2 vrij
maandag 20 t/m donderdag 23 mei
dinsdag 21 mei
groep 7
vrijdag 24 mei
alle kinderen vrij
woensdag 29 mei
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
in de week van maandag 3 juni
woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni
donderdag 6 juni
08.30-09.30 uur
maandag 10 juni
donderdagochtend 13 juni
(groepsfoto’s)
donderdagavond 13 juni
woensdag 19 juni
10.30-12.15 uur
donderdag 20 juni
19.00-20.30 uur
maandag 24 juni
10.30-11.45 uur
woensdag 26 juni
maandag 1 juli
alle kinderen vrij
dinsdag 2 juli
18.30-19.30 uur

Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling
H. Dirksma, directeur CNS de Groenling
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Bijbelrooster
Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen
Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en
zwakte.
Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).
Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren
Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).
Week 24 t/m 26 (11 t/m 28 juni): Onderscheiden
Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).
Week 27 en 28 (1 t/m 12 juli): Reizen
Inhoud: Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene
(Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).

OPGAVESTROOKJE (graag inleveren bij de groepsleerkracht of directie)
==================================================================================================
Opgave nieuwe leerlingen
Mijn zoon / dochter wordt in 2019 of in de eerste helft van 2020

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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