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In deze nieuwsbrief o.a.;
- thema van Trefwoord
- lief nieuws
- de boekenmarkt
- nieuw goed doel, waarvoor we gaan sparen
- MR; verkiezingsuitslag
- ziekmeldingen “moeten” via de mail
- lopend of op de fiets naar school
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Natuurlijk is er ook in deze nieuwsbrief aandacht voor Corona. Bij deze brief zit een nieuwe beslisboom en ook
deelt het CvB informatie van het RIVM met ons. Wat betreft de Corona richtlijnen nog wel een dringend verzoek
om zoveel mogelijk de hygiëne voorschriften na te leven en ook de 1.5 meter regel te blijven hanteren. In de
nieuwsbrief verder aandacht voor activiteiten die binnenkort op stapel staan en anders georganiseerd moeten
worden, de uitslag van de MR-verkiezingen, iets over lopend of op de fiets naar school, er is lief nieuws,
natuurlijk de agenda, enz. enz.
Veel leesplezier.
 Thema Trefwoord: Onderzoeken
Vanaf volgende week werken we in alle groepen aan het thema Onderzoeken. Onderzoeken begint met een
nieuwsgierige houding, in positieve zin. We leren de komende weken dat een onderzoekende houding heel nuttig
en zelfs noodzakelijk kan zijn. Zonder onderzoek is het bijvoorbeeld moeilijk voor een arts om de juiste diagnose
te stellen. In dit thema ontdekken de kinderen niet alleen hoe, waar en wanneer mensen op onderzoek uitgaan,
maar vooral wat de zin daarvan kan zijn. In het Bijbelboek Numeri stuurt Mozes twaalf mannen op onderzoek uit,
daarna onderzoekt Jozua het beloofde land en maken we kennis met de profeet Bileam. Boven al deze verhalen
staat God, Hij kent ons allemaal. Hierbij hoort dit mooie gebed:
“In de palmen van Uw hand”
God van al het leven, U kent onze namen, die staan geschreven in de palmen van Uw hand.
U draagt ons alle dagen en kent onze vragen. Uw liefde is zo groot dat die ons allemaal
omspant.
God van alle mensen, die ons allen kent, bedankt voor al het moois; wat goed dat U er bent.
 Lief
Op 2 september 2020 is Veere Janna van der Kolk geboren. Veere is de dochter van Gert Jan en
Berthe van der Kolk en ze is het zusje van Lot (oud-leerling), Mirre (groep 8b) en Josse (groep 4a).
Op het kaartje staat: Dat je mag lachen, spelen en voelen. Dat je mag leren, dansen en kroelen.
Dat je mag vieren, kussen en stoeien. Dat je je leven lang mag genieten, mag groeien. We willen
de familie van der Kolk van harte feliciteren en we hopen dat Veere voorspoedig mag opgroeien.
 Kinderboekenweek en boekenmarkt
- De kinderboekenweek begint op 30 september en duurt tot 9 oktober.
Dit jaar is het thema: En toen? Dit thema gaat natuurlijk over geschiedenis. Een interessant en boeiend thema,
ook omdat er heel veel kinderboeken over verschillende geschiedenis onderwerpen gaan.
Het kan gaan over dino’s, ridders, Romeinen, tweede wereldoorlog enz.
- Op woensdag 7 oktober houden we onze jaarlijkse boekenmarkt, maar door de corona gaat deze markt er anders
uit zien dan andere jaren.
*We houden de boekenmarkt in school en er mogen geen ouders bij aanwezig zijn.
*De markt is voor de groepen 3 tot en met 8.
*Kinderen die dat willen mogen boeken mee brengen om te verkopen.
*Omdat er geen ouders in school mogen zullen de kinderen uit groep 7 en 8 de kinderen uit groep 3 (en 4) die geen
oudere broer of zus op school hebben helpen bij de verkoop.
*De boeken zijn weer te koop voor 50 eurocent.
*De kinderen uit de groepen 3 tot 8 mogen die morgen boeken kopen.
Geeft u die dag uw kind wat geld mee naar school zodat iedereen een mooi boek (of boeken) mee naar huis kan
nemen?
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 MR verkiezingen
Vorige week heeft u kunnen stemmen op één van de drie ouders die zich
beschikbaar hadden gesteld voor de MR van onze school. Er hebben 121
ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen en dat betekent
dat ongeveer de helft van alle ouders heeft gestemd. Dank daarvoor.
De meeste stemmen zijn gegaan naar Bernadine van ’t Ende, moeder van
David (groep 2b), Thomas en Anna. Gefeliciteerd en fijn dat je samen met de
andere MR-leden onze school wilt helpen en ondersteunen bij allerlei
beleidszaken.
Tegelijkertijd willen we Wilbert Tuinman en Anne-Marije van Tongeren
bedanken dat ze zich beschikbaar hebben gesteld. Erg fijn dat we deze keer maar liefst 3 ouders hadden die lid
wilden worden van de MR. Helaas zijn jullie het niet geworden maar nogmaals bedankt voor jullie inzet en
bereidwilligheid.
Namens de MR, Michiel van Deursen
 Ziekmelden “moet” via de mail en niet via Parro
Verreweg de meeste ouders melden hun kind(eren) ziek via de mail; ziekmelding@cnsdegroenling.nl Dat werkt
voor ons heel prettig, we zijn dan direct op de hoogte wanneer één van de kinderen ontbreekt. Sommige ouders
melden hun kind ziek via Parro. De communicatie via Parro werkt ook prima maar……….Omdat we in deze coronatijd veel te maken hebben met invallers en deze invallers niet via Parro gekoppeld zijn, krijgen deze invallers niet
deze Parro melding. De collega die ziek thuis zit, leest natuurlijk niet altijd de Parro-berichten waardoor het soms
onduidelijk is voor de invaller of andere collega’s waarom een leerling afwezig is. Daarom een vriendelijk maar
dringend verzoek om altijd via ziekmelding@cnsdegroenling.nl uw kind(eren) ziek te melden.
 Goed doel
In oktober gaan we sparen voor een nieuw goed doel: "Goeie Hoop"
Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte in Zuid-Afrika ligt Child and Youth Care
Centre ’Goeie Hoop’.
Dit huis is genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’. Door middel van
programma’s en therapieën helpen we kinderen uit noodsituaties hun trauma te
verwerken en wordt er gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezinnen. ‘Goeie
Hoop’ kan 50 kinderen huisvesten. Wij willen graag mee helpen sparen voor de bouw van een nieuw huisje voor
gehandicapte kinderen. Kijk maar eens naar het onderstaande filmpje.
https://youtu.be/8e_Yyin5vdU
Sparen jullie ook mee door maandag geld mee te nemen naar school?
Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.goeiehoop.nl/

 Verkouden en dan
Vrijdag 18 september heeft het kabinet gemeld dat kinderen die verkouden zijn gewoon naar school
mogen komen. Op de site van het RIVM is daarbij de onderstaande toelichting gepubliceerd. Regels die
ook we ook op alle IRIS-scholen hanteren.
Bij deze nieuwsbrief zit als bijlage de nieuwe beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8
De tekst van het RIVM;
Voor de veiligheid van kinderen en medewerkers vragen wij u bij twijfel uw kind thuis te houden.
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Uw kind hoeft niet
getest te worden op corona.
 Uw kind moet thuis blijven indien hij/zij een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als uw kind
bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
 Heeft uw kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan
incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Uw kind hoeft niet
getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
 Aanvullende op bovenstaande geldt dat als uw kind ook koorts en/of benauwdheid heeft, iedereen in uw
huishouden thuis moet blijven. Dus ook eventuele broertjes of zusjes moeten dan thuis blijven.
 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijgt
uw kind ook klachten als koorts en benauwdheid? Maak een afspraak voor een coronatest.
Met vriendelijke groet,
Henk ter Wee
Voorzitter College van Bestuur SCPO IRIS
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Lopend of op de fiets naar school
“Elk nadeel heeft zijn voordeel” sprak ooit een beroemde voetballer. Dat is ook van
toepassing als het gaat om de drukte bij school tijdens het brengen en halen van de
kinderen in deze corona-tijd. Ik zie dat, zeker als het goed weer is, veel kinderen lopend
of op de fiets komen. Het gebeurt regelmatig dat ons parkeerterrein niet helemaal vol
is. Dat is erg fijn en geeft meer veiligheid rondom school. Daar komt bij dat lopen en
fietsen natuurlijk veel gezonder is. De herfst doet dit weekend zijn intrede en ik hoop
dat ondanks het wat mindere weer, toch veel kinderen (en hun ouders) lopend of op de
fiets blijven komen. Op deze manier zorgen we samen voor veiligheid rondom de school,
werken we aan een betere leefomgeving en de kinderen en u blijven er gezonder bij.

 Bijlages
-Flyer bijbelactiviteit in herfstvakantie
-korte kindercursussen Quintus
-Corona; beslisboom 0 jaar t/m groep 8
 Bij de agenda
In verband met de corona maatregelen worden zowel de boekenmarkt als het voetbaltoernooi dit jaar anders
georganiseerd. Over de organisatie van de boekenmarkt heeft u in deze brief kunnen lezen.
Bij het voetbaltoernooi zijn dit jaar 2 supporters per voetballer toegestaan. Op die manier kunnen we zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand bewaren. Dat betekent ook dat de “gewone” toeschouwers helaas dit jaar niet welkom
zijn. Dat geldt niet voor de kinderen van onze school, die mogen onze teams natuurlijk aanmoedigen. We rekenen
op uw begrip en hopen dat we volgend jaar weer een “gewoon” voetbaltoernooi kunnen organiseren.
 De agenda
Start Kinderboekenweek
Schoolvoetbal gr. 8
Boekenmarkt
Schoolvoetbal gr. 8 (reserve dag)
Studiedag leerkrachten groep 1 en 2
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Start type-cursus groep 7
Start swim@school groep 6
Dankdag

woensdag 30 september
woensdagmiddag 30 september
woensdag 7 oktober
woensdagmiddag 7 oktober
vrijdag 9 oktober
maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober
19-23 oktober
woensdag 21 oktober
donderdag 22 oktober
woensdag 4 november

13.00 – 17.00 uur
10.30 uur
13.00 – 17.00 uur
groepen 1 en 2 vrij

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

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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