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In deze nieuwsbrief o.a.;
-afscheid leerlingen en collega’s
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-PARRO app
-oproepjes
-schoolreis op 18 september a.s.
-enz.
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Het schooljaar is omgevlogen! Vandaag ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat
traditiegetrouw in het teken van afscheid, maar we kijken ook alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar met de
jaaragenda. Daarnaast vindt u een paar berichten die ook al in nieuwsbrief 9 hebben gestaan. Maar omdat we
deze nadrukkelijk bij u onder de aandacht willen brengen, hebben we ze nogmaals opgenomen. Het gaat dan o.a.
over de oproep voor overblijfmedewerkers, de betalingen via Wiscollect, het vakantierooster en de uitbreiding
met twee lokalen.
Veel leesplezier
 Thema trefwoord: Reizen
De zomervakantie staat voor de deur. We nemen de tijd om te ontspannen en velen van ons zullen op reis gaan.
Een mooi lied hierbij is: Onderweg
Altijd zijn we onderweg, onderweg naar morgen.
Met de dromen van vandaag, met geluk en zorgen.
Af en toe een beetje zon, af en toe wat regen.
Want soms is het leven fijn en soms zit het tegen.
Het leven is een reis. Een reis langs heel veel wegen. We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen, maar gaan op hoop van zegen.
Altijd zijn we onderweg, zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg, bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan en de koers bepalen.
Het team van CNS De Groenling wenst iedereen een fijne zomervakantie. Tot maandag 26 augustus 2019.
 Afscheid leerlingen
Aan het eind van het schooljaar nemen we traditiegetrouw afscheid van de kinderen uit groep 8.
Waar gaan onze Groenlingers naar toe?
Dinand Bos – Ichthus College
Rico Lorist – Ichthus College
Naomi Bottenberg – Ichthus College
Thirza van Marle – Ichthus College
Sanne Brink – Ichthus College
Sander Merkus – Ichthus College
Chris Broekhuizen – Ichthus College
Eline van Ommen – Ichthus College
Fleur van Dijk – Ichthus College
Jelmer Postuma – Ichthus College
Tim Duijn – Ichthus College
Max Renkema – Ichthus College
Jasmijn van Erven – Ichthus College
Job Riezebos – Ichthus College
Denise Fix – Ichthus College
Eva Slagter – Ichthus College
Sepp de Goeijen – Ichthus College
Kim Spronk – Ichthus College
Tess de Haas – Ichthus College
Vivian van der Vinne – Ichthus College
Thom Jager – van der Capellen Zwolle
Keano de Vries – Thomas a Kempis College Zwolle
Yvon Jansen – Ichthus College
Fleur Wagteveld – Ichthus College
Sanne Kamphof – Ichthus College
Laura van der Wal – Ichthus College
Lot van der Kolk – Ichthus College
Bram Wammes – Ichthus College
Joris Kolleman – Ichthus College
Bram de Wilde – Ichthus College
Jort Lorist – Ichthus College
Op dinsdagavond 9 juli hebben we op een fijne en heel gezellige manier afscheid van groep 8 genomen. We
hebben genoten van de afscheidsfilm, de persoonlijke woorden van juf Alinda voor elke leerling, de heuse glossy
en jullie prachtige afscheidslied. Alle ouders van groep 8; bedankt voor de organisatie van dit prachtige feest.
DJ Lars en Ruben bedankt voor de disco!!Bouke Brink bedankt voor je technische ondersteuning bij de film en de
“Groenling got talent show”. Zonder al deze hulp was dit feest niet mogelijk geweest.
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Ook zijn er kinderen uit andere groepen die afscheid nemen of al hebben genomen omdat ze gaan verhuizen en/of
naar een andere school gaan:
Anna Fix (groep 5), Melissa Fix (groep 3a) en Femke Fix (groep 1/2a)
Lieke de Kleine (groep 6b) en Mayke de Kleine (groep 4b)
Chryslon Mayi (groep 4a) en Ladjino Tembo (groep 1/2a)
Anne van der Kamp (groep 4a)
Jolycke Medendorp (groep 1/2b)
Anna Mar Kars (groep 3a)
Romano Wensink (groep 1/2b)
Luca de Vries (groep 7)
Nova a Campo (groep 7)
 Afscheid collega’s
Tamira van Dijk, groep 7
Eerst was juf Tamira bezig met haar Lio-stage in groep 7. Maar vanaf de voorjaarsvakantie heeft juf Tamira als
groepsleerkracht, samen met juf Bertiene groep 7 lesgegeven. Dat heeft ze met veel inzet en plezier gedaan. Na
de zomervakantie heeft juf Tamira een baan gekregen op Het Stroomdal in Kampen. Tamira, bedankt voor je inzet
voor onze school en veel succes op Het Stroomdal.
Petra van Klaarbergen, groep 1a/2a
Juf Petra heeft vanaf de kerstvakantie in groep 1a/2a gewerkt. Zij viel in voor juf Jenien die met zwangerschapsen ouderschapverlof was. Petra, heel erg fijn dat je deze periode groep 1a/2a hebt lesgegeven. Bedankt voor je
inbreng en inzet en ongetwijfeld tot ziens.
 Oproep voor onderhoud rijdend buitenspeelmateriaal.
Het rijdend “buitenspeelmateriaal” (karren, kruiwagens ed.) wordt elke dag door de
groepen 1 en 2 en ook door de overblijvers, zeer intensief gebruikt. Daardoor beginnen
onderdelen los te zitten en het geheel begint te piepen en te kraken. Daarom een
oproep aan ouders die het rijdend “buitenspeelmateriaal” onder handen willen
nemen om het piepen en kraken te verminderen en misschien hier en daar
herstelwerkzaamheden willen uitvoeren. U kunt dit kenbaar maken door een mailtje
sturen naar n.brink@iriskampen.nl
 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 deze
nieuwsbrief en zal ook gepubliceerd worden op onze website.
 TSO hulp (vorige week heeft u hier een mailtje over ontvangen)
Aan het eind van dit schooljaar stoppen een paar overblijfmoeders. We zijn daarom dringend 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.
Het is een dringende oproep omdat zonder genoeg begeleiding het overblijven in de knel kan komen. Mocht u zich
op willen geven dan kan dat via de mail; marion@ienieminie.com Na het mailtje van vorige week hebben zich
inmiddels twee vrijwilligers aangemeld, dank daarvoor.
 Het innen van ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp, typen,
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
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.
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 Bibliotheek ouder gezocht
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een bieb-(groot)ouder die op de dinsdag in onze schoolbibliotheek
wil helpen. Het gaat om de dinsdagmorgen van 08.30-09.30 uur en dan 1x per 2 weken. Heeft u interesse?
Opgeven kan via a.plender@cnsdegroenling.nl
 Terugblik schoolreis
Op woensdag 26 juni gingen de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Het was een prachtige dag! De groepen 1 en 2
hebben zich uitstekend vermaakt in de Flierefluiter. De groepen 3,4,5 hebben hun ogen uit gekeken in Burgers Zoo
en de kinderen uit de groepen 6 en 7 hadden een fantastische dag in avonturenpark Hellendoorn (i.c.m. het Slide
park met allemaal waterglijbanen) We willen alle begeleiders bedanken voor hun hulp en inzet deze dag!
 Schoolreis 2019-2020
Voor het nieuwe schooljaar staat het schoolreisje al in september gepland. Dit hebben we besloten, omdat het
schooljaar volgend jaar een week korter is en we in de laatste maanden al veel extra activiteiten hebben.
Bestemmingen schoolreis 18 september 2019:
 Groep 1 en 2: Drentse Koe Ruinerwold
 Groep 3, 4, 5: Duinen Zathe Appelscha
 Groep 6 en 7: Natuurschool Lauwersoog
Verdere informatie volgt t.z.t.
 Parro App
Na de zomervakantie gaan we de Parro App gebruiken. Dit is een app waarmee we als school en
als groep op een snelle en gemakkelijke manier kunnen communiceren met u als ouders. U kunt
de app alvast downloaden en installeren op uw telefoon. Direct na de vakantie krijgt u een
uitnodiging van school om de app te gaan gebruiken.
De Parro app heeft veel voordelen;
- Altijd op de hoogte
Het wordt voor ons gemakkelijker om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen direct
aan en u kunt ze niet kwijtraken!
- Bekijk de leukste momenten van uw kind
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met u delen.
- Direct contact met onze school
We kunnen zowel één op één als met alle ouders direct communiceren via de Parro app.
- Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen de eigen schoolomgeving. Via Parro kunt u aangeven waar foto’s van uw kind
gedeeld mogen worden.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders
 Uitbreiding schoolgebouw
De voorbereidingen voor de bouw van de twee lokalen
zijn inmiddels in volle gang. Als alles volgens plan
verloopt zullen vrij snel na de zomervakantie de
bouwactiviteiten starten. Dit gaat overlast geven op het
plein, mogelijk ook op het parkeerterrein bij school en
ook in het bestaande schoolgebouw. In overleg met
Weever zullen we er alles aan doen om deze overlast te
beperken. Daarnaast zijn we natuurlijk ook bezig om de
bouw zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wordt
vervolgd…..
 Start schooljaar 2019-2020
-Namenlijst
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de namenlijst van de groep waar uw kind in zit. Op deze
namenlijst staan ook telefoonnummers en adressen zodat er onderling gemakkelijk “speelafspraken” gemaakt
kunnen worden. Indien u niet wilt dat uw telefoonnummer en adres bekend worden gemaakt aan de klasgenoten
van uw kind, wilt u dan een mailtje sturen naar r.westendorp@iriskampen.nl
-Startnieuws
Direct aan het begin van het schooljaar ontvangt u ook het startnieuws van de groep waar in uw kind zit. In dit
startnieuws staat allerlei praktische informatie. U kunt daarbij denken aan de gymtijden, wat voor huiswerk uw
kind meekrijgt, welke bijzonderheden er het schooljaar staan te gebeuren, enz.
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Bijlagen

-Tijdschrift Ouders van Waarde https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2019/06/SchoolThuis_3.pdf
-Flyer sportpas Kampen: sportactiviteiten in de maanden juli en augustus

 De agenda (zie ook de jaaragenda)
1e schooldag 2019-2020
maandag 26 augustus
Startgesprekken
maandag 2 t/m vrijdag 20 september
Schoolreisje groep 1 t/m 7
woensdag 18 september groep 8 gaat “gewoon” naar school
MR vergadering
woensdag 18 september
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______

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

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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