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In deze nieuwsbrief o.a.;
-afscheid van groep 8, van leerlingen uit andere
groepen en afscheid van een collega.
-afscheid leerlingen van andere groepen
-nieuwe leerlingen
-lief
-nieuws van de MR
-betalingen van de ouderbijdrage
-de jaaragenda, deze zit als bijlage bij deze brief

Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Dit is pas de 7e nieuwsbrief van dit school jaar en dat heeft natuurlijk alles te maken met de periode die achter
ons ligt, want; Het zijn en waren bijzondere tijden….
We hebben een unieke periode achter de rug. Eerst 6 weken de school dicht en thuisonderwijs organiseren, in een
periode waarin het corona-virus hard om zich heen sloeg. Daarna een aantal weken halve groepen naar school in
combinatie met een continurooster en nu tot de zomervakantie 4 dagen naar school ook weer in de vorm van een
continurooster. Gedurende deze hele periode mochten er geen ouders in school wat natuurlijk ook een zeer
bijzondere ervaring was. Veel moest worden uitgevonden en/of aangepast. Huiswerkpakketten werden door de
leerkrachten langsgebracht, instructie filmpjes werden op YouTube gezet, leerkrachten gingen met Teams
werken, het laatste rapport werd aangepast zodat de kinderen jaren later nog steeds herinnerd worden aan deze
unieke periode, enz. enz. Dankzij de geweldige inzet van de kinderen, de ouders en de leerkrachten hebben we
samen het onderwijs in deze periode kunnen realiseren. Hartelijk dank daarvoor.
U heeft vorige week kunnen lezen dat we na de vakantie weer “gewoon” 5 dagen naar school gaan en dat het
continurooster gehandhaafd blijft. Gedurende het schooljaar 2020-2021 gaan we dan samen met onze MR
onderzoeken welke schooltijden we in het schooljaar 2021-2022 gaan hanteren. Ook volgend schooljaar gaat het
ons, samen met u, zeker en vast lukken om het allemaal zo goed mogelijk te regelen.
Deze laatste nieuwsbrief staat in het teken van afscheid van groep 8. Ook dit afscheid gaat anders dan anders.
Het schoolkamp ging niet door maar als alternatief zijn de kinderen van groep 8 afgelopen vrijdag naar Walibi
geweest, vervolgens op vrijdagavond een leuk spel gedaan met de leerkrachten en daarna hebben ze een nachtje
op school “geslapen”. Afgelopen woensdag 1 juli was het officiële afscheid. We hebben genoten van de
afscheidsfilm en ondanks alle corona-maatregelen was het een zeer geslaagde en gezellige avond.
Verder kunt u in deze nieuwsbrief iets lezen over andere leerlingen die afscheid nemen, er is nieuws van de MR,
er zijn een aantal interessante bijlagen toegevoegd.
Kortom; veel leesplezier
Overgaan
In onze Bijbel- en levensbeschouwelijk methode Trefwoord gaat het de laatste twee weken over “Overgaan”.
Overgaan van de ene plek naar de andere, van de ene levensfase naar de volgende, van zomer naar herfst, van de
ene groep naar de andere groep, van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van schooltijd naar vakantietijd
en andersom, van één gezin naar twee gezinnen, een verhuizing. Kinderen en natuurlijk ook volwassenen maken
veel “overgangen” mee. Dit doet natuurlijk wat met kinderen en volwassenen. Hoe wordt de nieuwe groep
ervaren, hoe gaat het allemaal op de nieuwe school, waar gaan we naar toe op vakantie en zou het wel leuk zijn
op de camping, hoe is de nieuwe leerkracht, enz. Een overgang kan spannend zijn, moeilijk soms maar natuurlijk is
er ook nieuwsgierigheid naar het onbekende. De Bijbelverhalen gingen deze twee weken over Mozes en Aäron die
proberen de Farao over te halen het Joodse volk vrij te laten, over de doortocht door de Rode Zee en ook over de
overgang van de tocht door de woestijn en de intocht in het Beloofde Land.
Goede God,
Soms kijken we uit naar dingen die leuk zijn.
We verheugen ons op een dagje uit,
naar het zwembad of het strand.
Maar soms zijn het onbekende dingen,
zoals een nieuwe groep,een nieuwe plek, een vreemd land.
We kennen het niet en dat maakt ons onrustig.
We zijn bang voor de overgang.
Laat ons voelen dat er mensen zijn die ons willen helpen.
En ons vertrouwen geven dat het goedkomt.

Het team van CNS De Groenling wenst u een fijne vakantie. Blijf gezond en tot
maandag 17 augustus 2020.
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 Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 kregen bij het afscheid van de Groenling o.a. een heuse glossy. Ik mocht het voorwoord
schrijven;
Beste meisjes en jongens van groep 8,
Elke brief of mail die ik tijdens de afgelopen Corona-periode naar de ouders stuurde begon met;
“het zijn bijzondere tijden”.
Ik denk niet dat jullie, en dat geldt ook voor mij, dit schooljaar ooit zullen vergeten. Het schooljaar van de
Corona. Wel 6 weken thuisonderwijs gehad, niet op schoolkamp geweest, de afscheidsavond die we anders
moesten organiseren, kortom; veel was anders dit schooljaar.
Wat hetzelfde is gebleven is dat jullie, zo heb ik het ervaren, een fijne groep zijn. Veel plezier, ook veel kletsen,
gevoel voor humor en jullie zagen om naar elkaar. Waar ik ook bijzonder van genoten heb is de potjes voetbal
tussen de middag. Ik kan me nog herinneren dat ik echt een prachtige goal scoorde en dat een van jullie riep; Oja,
meester Dirksma”
En nu staan jullie op het punt om de basisschool achter je te laten en een nieuwe fase van jullie leven in te gaan.
Dat is altijd spannend. Je krijgt nieuwe vakken, nieuwe vrienden, andere gewoontes en de groep waarmee je vaak
8 jaar hebt opgetrokken, valt nu uit elkaar. Jullie leven reist als het ware nu verder. Ik hoop dat jullie voldoende
bagage van onze school, CNS De Groenling, hebben meegekregen om deze reis op een goede en veilige manier
voort te zetten.
Ik eindig zoals ik ook de brieven en de mailtjes naar jullie ouders altijd eindigde;
“het gaat jullie zeker en vast lukken.”
Hotze Dirksma
Groep 8 vliegt uit! Wat was het fijn om op basisschool de Groenling te zijn! We hebben genoten van jullie!
Nu eerst genieten van de zomervakantie en daarna starten op een nieuwe school!
Waar gaan onze Groenlingers naar toe?
Ichthus College

Almere College

Sem vd Berg
Lieke Brouwer
Loek de Goeijen
Joshua Klaasse
Leonie Kok
Maxime vd Kolk
Moniek vd Kolk
Amy Pampiermole
Lisa Pampiermole
Kai Rigterink
Milan Roebert
Maarten vd Spek
Shaun Vaandering
Keano Wup
Janiek Zuidema

Sterre Donker
Noa Wezenberg

Ichthus Via

Zone College Zwolle

Lotte vd Berg
Lisanne van Dijk
Boas Jongman
Elisah Junte
Tijs v Keulen
Anna v Pijkeren
Amy vd Vegt

Sanne vd Berg
Ezra van Oene

Almere Via
Ruben Schaeffer

Greijdanus Zwolle
Lucas Aarten

Celeanum Zwolle
Joy van Dijk
David vd Hof
 Nieuwe leerlingen
In groep 1c zijn vanaf april veel nieuwe leerlingen ingestroomd: Hidde Meijering, Cato
Nieuwenhuis, Lieke de Raad, Lise Dokter, Yfke Schrijer, Floris Phernambucq, Luuk Wichers,
Lynn van de Beek, Novan van Schellen, Lisa Koster en Saar Braad.
In groep 6 is Boyan Rook in de groep gekomen. Boyan en zijn gezin zijn verhuisd naar
IJsselmuiden, vanuit Waddinxveen.
Van harte welkom op de Groenling! We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne tijd
toe bij ons op school.
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 Afscheid leerlingen van andere groepen
Naast de leerlingen van groep 8 die onze school gaan verlaten nemen er ook twee andere leerlingen afscheid van
onze school. Dat zijn;
- Herjan Boeve van groep 7a. Herjan gaat naar het Zone College in Zwolle.
- Leone Meuleman van groep 3a. Leone gaat naar het Prisma in Kampen.
We wensen deze kinderen veel succes op hun nieuwe school.
 Afscheid van juf Tamira
Juf Tamira van Dijk heeft vanaf ongeveer de herfstvakantie bij ons op school in diverse
groepen gewerkt. Ze is met name werkzaam geweest in de groepen 1 en 2 en heeft de
laatste maanden de instroom groep (groep 1c) geleid. Het was een tijdelijke baan
maar gelukkig voor haar en voor IRIS heeft ze nu een baan gekregen op de Van de
Wendeschool (Kampereiland) in de groepen 6, 7 en 8. Juf Tamira, hartelijk bedankt voor je inzet voor de kinderen
van De Groenling, voor je altijd positieve houding en gezelligheid. Veel succes op Kampereiland en zeker en vast,
tot ziens.
 Betaling schoolreis, schoolkampen, judo, schoolzwemmen en de vrijwillige ouderbijdrage
Net zoals vorig jaar worden alle bedragen via wiscollect/Ideal geïnd. U kunt, zodra u eind september/begin
oktober hier bericht over krijgt, aangeven of u in één keer of in meerdere keren de factuur wil voldoen.
Het gaat om de volgende bedragen;
- Vrijwillige ouderbijdrage, alle groepen en dus alle kinderen; € 18,00
- Zwemmen, groep 5 en 6; € 10,00
- Judo, groep 3 en 4; € 10,00
- Schoolreisje, groep 1 en 2; € 21,00
- Schoolreisje, groep 3 t/m 7; € 27,00
- Schoolkamp, groep 8; € 85,00
- Typen, groep 7; € 50,00
 Quintus lessen op CNS De Groenling
Ook dit jaar werd er op de woensdag vanuit Quintus weer
musical les gegeven op de Groenling. Met een gezellige
club werd er elke week toneel gespeeld, gedanst en
gezongen. We mochten een prachtig optreden verzorgen
op Kerst in oud Kampen! En zoals altijd werd er weer
hard geoefend voor de eindpresentatie op de Groenling
zelf. Helaas gooide de Covid-19 roet in het eten en
vielen ook de musical lessen een tijd stil. Gelukkig
mochten we de laatste weken weer bij elkaar komen en
hebben met elkaar een leuke eindfilm gemaakt in korte
tijd. Deze film hebben alle klassen donderdag 2 juli gezien met de klas!
Volgend jaar zullen de lessen hopelijk als van ouds weer kunnen starten en hopen we weer een schooljaar vol spel,
dans en muziek te krijgen. Lijkt het uw kind nou ook leuk om de musical lessen te volgen? Aan het begin van het
nieuwe schooljaar zullen er een aantal open lessen zijn, waarbij iedereen mag komen kijken en meedoen! Wie
weet tot dan!
Groetjes, Juf Ina
 Nieuws van de MR
- Verkiezingen
In het nieuwe schooljaar komt er een vacature binnen de MR. Heeft u ook interesse voor een functie in de MR,
neem dan even contact op vóór 1 augustus met Michiel van Deursen, mvandeursen@hotmail.com
We hebben al twee kandidaten, dus zullen er na de zomervakantie verkiezingen volgen.
- Continurooster
Zoals u heeft meegekregen vanuit het college van bestuur wordt het continurooster in het schooljaar 2020-2021
gehandhaafd, als overbrugging in deze coronatijd. Dat betekent niet dat we definitief het continurooster gaan
invoeren op de Groenling. We zullen het komende jaar (2020-2021) gebruiken om ervaring op te doen en te kijken
hoe het zowel de leerkrachten, de kinderen en de ouders bevalt.
Al eerder hebben we binnen de Groenling gesproken over de mogelijkheden omtrent het continurooster en ook is
er in het voorjaar van 2020 een eerste peiling gehouden onder de ouders. Dit staat los van de huidige
ontwikkelingen.
Uit de peiling, die uitgevoerd is zonder dat we als school ervaring hadden opgedaan met het continurooster, kwam
naar voren dat 50% een continurooster prettiger zou vinden. Rond de 20% van de ouders maakte het niet uit en 30%
had voorkeur om de oude schooltijden te handhaven.
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Nu gaan we noodgedwongen ervaren hoe het is om een continurooster te hanteren en zullen we gedurende het
schooljaar de ervaringen gaan wegen. Sowieso zullen we hier aan het eind van volgend schooljaar dus pas beleid op
kunnen maken en een beslissing over kunnen nemen.
Hartelijke groet
Michiel van Deursen, voorzitter MR
 Oproep en nieuws van onze Activiteitencommissie (AC)
De activiteitencommissie van onze school zoekt nieuwe leden. Enkele leden moeten volgend jaar na 4 jaar afscheid
nemen en dus is de AC op zoek naar ouders die willen helpen met het organiseren van en ondersteunen bij
activiteiten. Lijkt het jou leuk de AC te versterken? Mail dan voor vragen of aanmelden de voorzitter van de AC,
Evelien Verhoeve, op acgroenling@gmail.com. In overleg met de directie wordt bepaald welke ouders lid kunnen
worden. Hierbij wordt gekeken naar een goede verdeling tussen ouders met kinderen in de onderbouw en
bovenbouw.
Vanuit het team zitten er twee leerkrachten in de AC. Dit jaar neemt Janneke van der Vinne (gr. 3a) afscheid en
zal Stefanie Schut (gr 2a) haar plaats innemen. Janneke, bedankt voor je inzet voor onze AC!!


Lief
In de afgelopen periode zijn er 3 geboortes geweest:
- Tom Beens, broertje van Bas Beens (gr. 1b). Tom is geboren op 8 april 2020.
- Tessa de Leeuw, zusje van Thijs de Leeuw (gr. 1b). Tessa is geboren op 24 april 2020.
- Loïs Hulsman, zusje van Rachel (gr. 7a). Loïs is geboren op 19 juni 2020.
Van harte gefeliciteerd, we hopen en bidden dat Tom, Tessa en Loïs voorspoedig op mogen
groeien.

 Opbrengst “Heel Groenling bakt”
Vlak voordat de Corona-crisis begon waren we druk bezig met de actie “heel Groenling bakt”.
De opbrengst was bestemd voor het Ronald MacDonald kinderfonds. Helaas moesten we deze
actie abrupt stopzetten maar ondertussen was er toch als flink wat geld, maar liefst
€ 450,00, binnengekomen. In de “Corona thuiswerkperiode” hebben kinderen van groep 5a;
Tom Kuijer, Lis Kuijer, Yara Diender, Merijn van Lente, Thijs Blekkenhorst, Luuk Zijlstra en
van groep 7a; Sven van Lente, nog eens € 100,00 opgehaald middels een flessenactie. Super
gedaan jongens en meisjes!! In totaal hebben we dus € 550,00 overgemaakt naar het Ronald
MacDonald kinderfonds. Alle bakkers, baksters en flessenophalers, hartelijk dank voor jullie
inzet. De actie “heel Groenling bakt” is wat ons betreft zeker een herhaling waard!!
De Avond4daagse, home edition
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom is er dit jaar:
Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op
jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo
behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke
wandelfeest niet. Klik hier voor meer informatie of schrijf je direct in!
 Summer Kids Bootcamp door Goedzorg Fysiotherapie
Goedzorg Fysiotherapie organiseert een Summer Kids Bootcamp!!! Summer Kids Bootcamp is voor alle kinderen van
6 tot en met 12 jaar, die lekker buiten willen sporten in de zomervakantie.
Tarief: 6 lessen €49,Wanneer: Elke woensdag in de zomervakantie van 9.00-9.45 uur. 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus,
12 augustus. Mocht je 1 keer niet kunnen, dan wordt er 1 keer op een latere datum een inhaal moment
georganiseerd.
Waar:
Veld naast de Tunnelweg, Aalbershof
Heb je zin om mee te doen? Schrijf je dan snel in, want vol is vol.
Je kan je inschrijven via de website: www.goedzorgfysiotherapie.nl > beweegprogramma's> Summer Kids
Bootcamp.
https://www.goedzorgfysiotherapie.nl/over-goedzorg/beweegprogramma-s/summer-kids-bootcamp/
 Bijlagen
- de jaaragenda
- drie flyers;
*Muziekvereniging Oranje
*de VakantieBijbelweek
*activiteitenaanbod voor juli/augustus van “heel Kampen beweegt”.
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 Bij de agenda
- 5 jarig bestaan nieuwe Groenling;
We hadden voordat de Corona-pandemie uitbrak, vergevorderde plannen voor een schoolfeest i.v.m. het 5 jarig
bestaan van ons nieuwe schoolgebouw. De plannen zijn er nog steeds, maar we willen afwachten hoe de
maatregelen rondom de Corona er na de zomervakantie uitgaan zien. Dan pas kunnen we definitief beslissen of we
dit schoolfeest door laten gaan of dat we het uit moeten stellen. Zoals het nu lijkt mogen ook na de vakantie de
ouders nog niet in school komen en ook op het plein blijft de 1½ meter regel natuurlijk van kracht. Gezien deze
regels, waarbij we dus ook geen hulp van ouders kunnen vragen tijdens de feestelijke activiteiten zou het heel
goed mogelijk kunnen zijn dat we dit “5 jarig bestaans-feestje” moeten uitstellen.
 De agenda
Start schooljaar 2020-2021
Startnieuws
Hoofdluiscontrole
Startgesprekken
AC-vergadering
Schoolmaatschappelijk werk
5 jarig bestaan “nieuwe” Groenling
MR-vergadering
Hoofdluiscontrole
Start Kinderboekenweek
Boekenmarkt
Schoolvoetbal gr. 8
Schoolvoetbal gr. 8 (reserve dag)
Studiedag leerkrachten groep 1 en 2
Herfstvakantie

maandag 17 augustus
maandag 17 augustus
maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus
maandag 24 t/m vrijdag 4 september
dinsdagavond 8 september
donderdag 10 september
08.30 – 09.30 uur
vrijdag 18 september onder voorbehoud van de Corona maatregelen
donderdagavond 24 september
maandag 21 t/m vrijdag 25 september
woensdag 30 september
woensdag 7 oktober
11.30 uur
woensdag middag 30 september
13.00 – 17.00 uur
woensdag middag 7 oktober
13.00 – 17.00 uur
vrijdag 9 oktober
groepen 1 en 2 vrij
maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober

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

Bijbelrooster t/m 11 juli 2020
Overgaan (week 27 en 28)
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 27: Ik wil naar een ander land (Exodus 7 t/m 9); Toch naar de overkant (Exodus 8, 9 en 12).
Week 28: Door de Rietzee (Exodus 13); Mirjam danst aan de overkant (Exodus 15).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 27: Laat het volk gaan! (Exodus 5,1-12 en 7, 8-13; Tien plagen (1) (Exodus 7, 14 t/m 9, 7).
Week 28: Tien plagen (2) (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); Naar de overkant (Exodus 12,1 t/m 14, 31).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 27: De broers, de koning en de slangen (Exodus 5,1-12 en 7, 8-13); De Nijl, de kikkers en de muggen (Exodus
7, 14 t/m 9, 7).
Week 28: Het donker en de dood (Exodus 9, 8 t/m 11, 8); De paarden, de wagens en de zee (Exodus 12,1 t/m 14,
31).

Opgave nieuwe leerlingen
Mijn zoon / dochter wordt in 2020 of in de eerste helft van 2021 4 jaar.
U kunt uw zoon / dochter voorlopig aanmelden via onze website:
www.cnsdegroenling.nl
Onder het kopje Aanmelden. Contactpersoon is mevr. J. Brink
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Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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