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In deze nieuwsbrief o.a.;
-lief
-verlengde meivakantie!
-nieuw gezicht op De Groenling
-Pilot; nieuwe manier van communiceren
-Schoolreis in het nieuwe schooljaar
-Het innen ouderbijdrages via ideal
-enz.
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
In deze 9e en één na laatste nieuwsbrief veel lief, een nieuwe collega stelt zich aan u voor, we kijken terug op een
geslaagde meesters- en juffendag en op het schoolkamp van groep 8. We vragen aandacht voor het gewijzigde
vakantierooster voor volgend jaar, er komt binnenkort een oproep voor vrijwilligers voor het overblijven, volgend
schooljaar gaan we alle ouderbijdrages via “wiscollect” innen, enz.
Veel leesplezier
 Thema Trefwoord
De laatste twee weken van dit schooljaar is het thema van trefwoord, onze methode voor godsdienstige en
levensbeschouwelijke vorming, “REIZEN”. Dit thema sluit mooi aan bij het thema “VAKANTIE” in groep 1 en 2.
We reizen wat af is ons dagelijks leven. Voor ons werk, voor familiebezoek, voor vakanties. We vliegen met gemak
naar het andere eind van de wereld. Ook de verhalen in de Bijbel gaan vaak over reizen. Abraham die zijn eigen
land verlaat en op zoek gaat naar het beloofde land. Ruth die haar eigen land verlaat en samen met haar
schoonmoeder naar Israël reist. In deze laatste twee weken besteden we aandacht aan Paulus. Paulus die, terwijl
hij naar Damascus reist om daar het christelijk geloof de kop in te drukken, plotseling getroffen wordt door het
inzicht dat het geloof in Jezus een nieuwe manier van invulling is van het Joodse geloof. Dat inzicht verblindt hem
eerst letterlijk en later opent het zijn ogen.
God, loop voor ons uit om een goede weg te wijzen.
Sta achter ons als we dreigen te vallen; vang ons dan op.
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen
Ga zo met ons mee op al onze wegen. Ga met ons mee.
 Lief:
Op 20 mei 2019 is Xavian de Vries geboren. Xavian is de zoon van Teo en Rianne de Vries en de 3 trotse zussen zijn
Rosalynn (groep 5), Charlize (groep 3a) en Ghilaine. Op het kaartje staat: Het begin van een nieuw leven. Zo lief
en klein. Het is eigenlijk niet te omschrijven hoe dankbaar en blij wij met jou zijn.
Op 2 juni 2019 is Nynke Jaël Holsappel geboren. Nynke is de dochter van Anne en Willemien Holsappel en het zusje
van Jesse (groep 2b), Lauren en Mattias. Dit mooie lied staat op het kaartje: Hoogste God, U draagt ons. U staat
altijd naast ons. U bent onze schuilplaats. (Opwekking 816)
Op 8 juni 2019 is Mik Knijnenberg geboren. Mik is de zoon juf Kim van Sloten en Dave Knijnenberg. Mocht u juf Kim
en Dave een kaartje willen sturen??
Dave en Kim
Anna Naberlaan 60
8265 TL Kampen
We wensen alle ouders veel geluk en hopen dat de kinderen voorspoedig op mogen groeien.
 Leed:
Onze Schoolmaatschappelijk Werkster, Renske Konijnenbelt, van het CJG is door omstandigheden langere tijd uit
de roulatie. Mocht u vragen en/of hulp van het CJG nodig hebben, kunt u bellen met: 038-3370030.
 Terugblik Meesters- en Juffendag
Op woensdag 29 mei hebben we als meesters en juffen een geweldig leuk verjaardagsfeest gevierd. Wat zijn we
enorm verwend met alle cadeautjes! Ook de vossenjacht was een groot succes, dit kwam mede door het zonnige
weer en de prachtig verklede vossen van groep 8. We willen alle ouders bedanken voor de attenties en de A.C. en
“vossenjachtouders” voor alle hulp deze dag!
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 Nieuw gezicht op de Groenling; even voorstellen
Ik ben Stefany Lakerveld. Na de zomervakantie kom ik op de Groenling werken. Nu werk ik nog op
een bassischool in de stad Groningen. Deze zomer ga ik trouwen met Jesse en gaan we wonen in
Kampen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te volleyballen en te lezen. Verder houd ik van
spelletjes spelen en pizza.
Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar bij de Groenling en kijk er naar uit om de school, de
kinderen en de ouders beter te leren kennen. Misschien ziet u me al bij het wisselmoment op 24 juni
en anders zie ik u graag volgend schooljaar! Tot dan!
 Aangepast vakantierooster 2019-2020
Zomervakantie 2019: 15-07-2019 t/m 23-08-2019
Herfstvakantie:
21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie:
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie:
17-02-2020 t/m 21-02-2020
Paasweekend:
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie:
27-04-2020 t/m 08-05-2020 Let op: de meivakantie is verlengd!!
Hemelvaart:
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksterweekend:
01-06-2020
Zomervakantie 2020: 06-07-2020 t/m 14-08-2020
In tegenstelling tot eerdere berichten hebben we twee weken meivakantie. Deze meivakantie loopt helaas
niet helemaal gelijk met het V.O.
De studiedagen en andere “vrije” dagen staan in de jaaragenda. Deze jaaragenda ontvangt u tegelijk met de
laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
 TSO hulp
Aan het eind van dit schooljaar stoppen een paar overblijfmoeders. We zijn daarom op zoek naar 4 tot 6
vrijwilligers die samen en onder leiding van met een paar pedagogisch medewerkers van Ienieminie onze
overblijvers kunnen begeleiden. Hiervoor ontvangt u een vergoeding en uw kinderen mogen dan gratis overblijven.
Binnenkort komt er via de mail een dringende oproep. Dringend, omdat zonder genoeg begeleiding het overblijven
in de knel kan komen. Mocht u zich nu al op willen geven dan kan dat via de mail; marion@ienieminie.com


Kamp: verslag van groep 8
Wij hadden een heel leuk kamp. Op woensdag gingen we eerst 30 kilometer fietsen. We hadden kort de
tijd om onze bedden op te maken want vlak daarna gingen we kraak de kluis doen. Helaas liep dit niet
voor iedereen heel goed. En gelijk daarna gingen we zwemmen. Dat was heel gezellig. Toen gingen we
eten en hadden we tijd voor ons zelf. Daarna slapen.
Donderdag hadden we de Challenge Run, dat was heel leuk. Hierna gingen we de dieren voeren. Er
waren hele jonge, kleine konijnen. ’s Avonds kwamen de juffen als vos en hadden we een vossenjacht.
Toen het donker was hadden we het spook verhaal, dat was eng.
Vrijdag gingen we weer op de fiets naar huis en hadden nog een tussen stop in Zwolle. Hier gingen we shoppen en
lekker eten bij de Mac. Daarna gingen we nog het laatste stuk fietsen. Het was een heel leuk en gezellig kamp.
 Parro App uitproberen
Zoals u weet communiceren we als school heel veel via de mail. Via ons leerling
administratiesysteem is er ook een mogelijkheid om via de app te communiceren, de
zogenaamde Parro-app. Dat is AVG-proof en als school, maar ook en vooral als groep, verloopt
de communicatie met u dan sneller en directer. Direct na de vakantie starten we een pilot.
In de volgende en laatste nieuwsbrief leggen we u uit hoe u de app kunt downloaden.
 Schoolreis 2019-2020
Zowel ouders als leerkrachten geven aan dat vooral de maand juni altijd een drukke maand is. Volgend schooljaar
valt de zomervakantie vroeg en is de periode tussen Pinksteren en het begin van de zomervakantie vrij kort.
Daarom hebben we besloten om het schoolreisje van het schooljaar 2019-2020 op woensdag 18 september 2019 te
organiseren. Misschien kunt u deze datum alvast in uw agenda noteren.
 Het innen van ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp, typen, enz.
Dit schooljaar heeft onze school als pilot, de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten voor het schoolreisje, judo,
schoolzwemmen, het kamp en typen geïnd via “wiscollect”. U kon deze bedragen via ideal betalen. We hebben
veel positieve reactie over deze manier van innen gekregen en daarom heeft het bestuur van IRIS (onze
schoolstichting) besloten dat alle Iris-scholen vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan werken met “wiscollect”. Dit
betekent voor u dat u ergens in september 2019 één factuur ontvangt met daarin alle bijdrages die we van u hopen
te ontvangen. Voor bijvoorbeeld groep 4 betekent dit dat er één factuur komt met daarin de vrijwillige
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ouderbijdrage, de kosten voor de judolessen en de kosten voor het schoolreisje. Deze factuur mag dan in termijnen
betaald worden. We denken dat de financiële administratie voor u en voor ons er een stuk eenvoudiger van wordt.
 Uitbreiding schoolgebouw
We zijn inmiddels gestart met de
voorbereidingen voor de uitbreiding van
ons schoolgebouw. Zoals de voorlopige
plannen er nu uitzien worden er twee
lokalen (op elkaar) gebouwd direct naast
de ingang van de onderbouw. De lokalen
komen op het plein in de hoek van het
speellokaal en de ingang. Wanneer
precies de bouw gaat beginnen is nu nog
niet duidelijk. We streven er naar dat
ruim voor het schooljaar 2020-2021 de
beide lokalen klaar en in gebruik zijn.
 Bijlage
-verslag verkeersexamen groep 7
 De agenda
Schoonmaakavond
Wisselmorgen (groep 1 t/m 7)
Schoolreis
Vergaderdag
Inloopavond 2e rapport (groep 1-6)
Groenling got talent show
Start zomervakantie
1e schooldag 2019-2020

donderdag 20 juni
maandag 24 juni
woensdag 26 juni
maandag 1 juli
dinsdag 2 juli
woensdag 10 juli
vrijdag 12 juli
maandag 26 augustus

19.00-20.30 uur
10.30-11.45 uur
alle kinderen vrij
18.30-19.30 uur
10.30-12.15 uur
11.45 uur

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

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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