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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling
De herfst is nu toch echt begonnen, we openen deze nieuwsbrief er dan ook mee. Tijdens een wandeling in De
Dellen mochten mijn vrouw en ik prachtige paddenstoelen bewonderen en ook lieten veel bomen hun
herfstkleuren zien. Een “nadeel” van de herfst is het weer, het heeft de laatste tijd veelvuldig geregend en dan
vaak tijdens het in- en uitgaan van school. Denkt u aan de verlichting van de fietsen, het is in deze periode met
vaak donkere dagen extra belangrijk dat de kinderen en u zichtbaar zijn. In deze nieuwsbrief aandacht voor een
leuke verkeersvoorstelling voor de groepen 3 en 4, minder leuk nieuws over de nieuwbouw, u kunt iets lezen over
een audit die volgende week op onze school wordt afgenomen, enz.
Veel leesplezier.


Herfst

De zomer is alweer voorbij
Een natte tijd breekt aan
Het warme weer maakt de weg vrij
Het najaar komt er aan
De herfst met al zijn kleurenpracht
Maar ook met storm en regen
De zon neemt heel snel af in kracht
En komt de wolken tegen
De tijd zo somber, vol gemis
Maar laat ons niet vergeten
Dat deze tijd heel prachtig is
En dat moet ieder weten
Ga er op uit en ja, geniet
Van de veelheid van kleuren
En nee sluit nu je ogen niet
Snuif op die herfstige geuren!
 Verkeersplaneet groep 3 en 4
Dinsdag 29 oktober hebben de groepen 3 en 4 een voorstelling bekeken over " Verkeerde
planeet wordt verkeersplaneet ”. De pop Spacy komt van de verkeerde planeet en heeft
namens zijn Minister President maar één missie en opdracht: “hij moet met behulp van
de kinderen op aarde zijn planeet in echte verkeersplaneet veranderen, want op de
verkeerde planeet zijn géén regels, verkeerslichten, oversteekplaatsen,
verkeersborden, rijbanen en ga zo maar door”.
Tijdens deze voorstelling hebben de kinderen Spacy heel veel kunnen leren over o.a.
veilig oversteken (zebrapad), fietsen en afslaan en het juist gebruik van de gordel op de
achterbank in de auto. Ook hebben ze al spelend zelf nog veel op kunnen steken over
hoe je je veilig in het verkeer moet gedragen. Zelfs de verkeersborden kwamen al aan
de orde! Een leuke en zeer leerzame voorstelling waar alle kinderen van hebben
genoten.
 Uitbreiding met twee lokalen
U heeft natuurlijk ook gezien dat de bouw van de
twee lokalen nog niet opschiet. Dat heeft niets te
maken met stikstof of andere stoffen. Bij het
uitgraven van de bouwplaats is gebleken dat er bij de
bouw van de school diverse leidingen tussen de
heipalen aangelegd zijn. Dat had natuurlijk niet
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gemoeten. Een paar leidingen moet eerst worden omgelegd voordat de bouw kan starten. Maar omdat we hierbij
afhankelijk zijn van de planning van nutsbedrijven laat de start van de bouw dus op zich wachten. Dat is erg
vervelend omdat we graag zo snel mogelijk van de nieuwe lokalen gebruik willen maken.
 Audit op dinsdag 12 en woensdag 13 november
Volgende week dinsdag en woensdag zijn er 3 auditoren op onze school. Binnen onze stichting Iris is een auditteam
werkzaam, die ongeveer één keer in de 3 jaar de Iris-scholen onderzoekt op de onderwijskwaliteit. Het onderzoek
bestaat uit het lezen van allerlei documenten, het bezoeken van een flink aantal groepen en gesprekken met
kinderen, ouders, leerkrachten en directie. Het auditteam schrijft een rapport waarin ze onze school beoordeelt
op 4 kwaliteitsgebieden; 1.Onderwijsproces (lesgeven ed.) 2.Schoolklimaat (veiligheid, hoe we op school met
elkaar omgaan, enz.) 3.Onderwijsresultaten (uitslagen van allerlei toetsen en natuurlijk de eindtoets in groep 8)
4. Kwaliteitszorg en ambities (hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde blijft en wat zijn
onze plannen voor de komende jaren)
 Nieuwe leerlingen
In de maand november komen er weer 4-jarigen bij ons op school.
In groep 1a: Jorrit Spoelstra en Lotte Wezenberg
In groep 1b: Owen Prinsen
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom op de Groenling en
we hopen dat jullie snel kunnen wennen!
 Bezoek Rijksmuseum Amsterdam groep 6,7,8
Op dinsdag 8 oktober hebben de groepen 6,7 en 8 het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht. Hieronder een verslag
van leerlingen uit groep 7a:
Het Rijksmuseum
Het was leuk om een ritje te maken naar het rijksmuseum. Je mocht
niet met je tas, jas en telefoon omdat ze niet houden van flitsen. En
ze willen ook niet dat er iets kapot gaat. Het was leuk om een keer
geschiedenis te zien in het rijksmuseum. We hebben voor hele grote
schilderijen gestaan en zelfs de nachtwacht. Het grootste schilderij
dat we hebben gezien is toch wel de slag om Waterloo. Ooit eerder
was er ook een man die ziek was in zijn hoofd en met een mes wel
twaalf scheuren in de nachtwacht heeft gemaakt. Er is nog een
toppunt en dat is een schilderij dat je de hele tijd blijft aan staren. Er
waren ook hele mooie hallen met verschillende thema’s. Het is
misschien wel het grootste museum met kunst van vroeger. Het was
ook zeker heel gezellig en leuk. Zeker een aanrader. Het was een
geslaagd ritje dikke 👍 omhoog.
Gr Thomas en Ricardo.
 Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 30 oktober was het dan eindelijk zover! Groep 8 deed mee aan
het Schoolvoetbaltoernooi van IJsselmuiden. Zowel de jongens als de meisjes
speelden hun wedstrijden op een half veld, 8 tegen 8.
Aan het eind van de middag ging de Groenling met 2 bekers naar huis! De meiden
werden kampioen en de jongens werden 2e! Na afloop werden de kinderen nog
getrakteerd op een patatje van de A.C. Groep 8: Van harte gefeliciteerd!!
 Overblijven/TSO
Alle ouders die gebruik maken van het overblijven hebben een poosje geleden een brief ontvangen met daarin de
aankondiging van een tariefsverhoging per 1 januari 2020. Doordat er, met name op dinsdag en donderdag, veel
leerlingen overblijven worden er extra pedagogisch medewerkers van Ienieminie ingezet. Dit werkt
kostenverhogend. Het overblijven kost m.i.v. januari 2020 € 3,50 per keer en € 3,00 bij een “vast” contract.
Mocht u één of meerdere dagen tussen de middag tijd hebben om te helpen bij het overblijven?? Meldt u dan aan
mij marion@ienieminie.com Op de dagen dat u helpt bij het overblijven mogen uw kinderen gratis overblijven en
per keer ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van €10,00. We hebben echt meer medewerkers nodig voor het
overblijven omdat anders de mogelijkheid om over te blijven op onze school in gevaar komt.
 Bijlage
-bijbelrooster (zie onderaan deze brief)
-Cool2Bfit
(wordt als aparte bijlage meegestuurd)
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 De agenda
Audit
MR vergadering
Spreekweek
Hoofdluiscontrole
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de Hoeksteen

dinsdag 12 en woensdag 13 november
donderdagavond 14 november
maandag 18 t/m vrijdag 22 november
maandag 25 t/m vrijdag 29 november
donderdag 5 december
Groep 1 en 2 om 11.45 uur vrij.
Groep 3 t/m 8 continurooster en om 13.45 uur vrij.
woensdag 18 december om 19.00 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 de 1e helft van 2019

4 jaar.

Naam: _______________________________________________
Geboortedatum:

_______________________________________________

Adres: _______________________________________________
Telefoon:

_______________________________________________

Broertje/zusje van:

________________________________uit groep______

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

Bijbelrooster
Week 46 t/m 48 (11 t/m 29 november): Geheimhouden
Inhoud: Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).
Week 49 t/m 51 (2 t/m 20 december): Geloven
Inhoud: Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2).
Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Gelukwensen
Inhoud: Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas
14, 15-22) Genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34).
Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Zorgen
Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving.
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10,
33-37); Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 3543).
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Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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