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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
Zondag 29 november is het eerste advent. Daar besteden we natuurlijk in deze brief en ook in de groepen
aandacht aan. We gaan in deze vaak donkere periode van het jaar, op weg naar het Kerstfeest, het feest van het
Licht. In de week na deze 1e advent vieren we op 4 december Sint Nicolaas. Dit gaat i.v.m. de corona anders dan
andere jaren, zie verder de informatie in deze brief. Verder kunt u in deze brief iets lezen over een nieuw goed
doel, de kinderen mogen daar elke maandag een klein bedrag voor mee naar school nemen. U kunt iets lezen over
het parkeren rond de school, er zijn weer veel nieuwe leerlingen te verwelkomen, enz.
Veel leesplezier.
 Thema Trefwoord: 1e Advent
We zingen in de adventstijd dit lied: “Jij bent licht voor de wereld”
1.

Eerste kaars, geef je licht
als een ster die helder straalt.
Jij bent licht voor de wereld.
Licht.

Licht haalt tevoorschijn wat verborgen is in het donker. Een juiste
belichting laat opvallen wat eerst nog onopgemerkt bleef. Soms zetten we
mensen in het licht waarvan we vinden dat die onze aandacht en
waardering verdienen, zoals werkers in de zorg tijdens de coronacrisis.
Matteüs begint zijn geboorteverhaal over Jezus met het licht van een ster.
Een baken voor de drie wijzen tijdens hun zoektocht naar het Koningskind.
Zonder deze ster hadden ze hier geen weet van gehad. We volgen in de
adventstijd de verhalen van Matteüs.
 Goed doel: Open Doors
In december gaan wij sparen voor het goede doel: OPEN DOORS
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt
Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open
Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. We
hadden iemand van Open Doors gevraagd om iets te komen vertellen en te laten zien aan de
kinderen. Helaas kan dit door de regels rondom de corona niet doorgaan.
We hopen, zoals altijd, weer op gulle giften op de maandagen. Van harte aanbevolen!
 Nieuwe leerlingen
In de periode tot de kerstvakantie komen de volgende 4-jarigen bij ons op school:
Groep 1a: Danique Vinke, Luuk Kattenberg, Yarah Klompenmaker, Jara Buikema, Merle Steenhuis en Mia Boontje.
Groep 1b: Rev van Heerde, Guus Diekerhof, Josie Spijkers en Lisa Appel.
Alle kinderen en hun ouders heten we van harte welkom op de Groenling, we hopen dat jullie met veel plezier naar
school mogen gaan.
 Even voorstellen: Leonie Scholten – Kinderfysiotherapeut
Middels deze nieuwsbrief wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Leonie Scholten en ik werk
als kinderfysiotherapeut bij Goedzorg Fysiotherapie in IJsselmuiden. Per 1 november heb ik de
werkzaamheden van mijn collega Caroline van den Berg overgenomen en zal ik de
kinderfysiotherapeutische begeleiding bij De Groenling verzorgen. Kinderfysiotherapie kan
helpen bij kinderen met motorische problemen zoals grove motoriek of fijne motoriek
(schrijven). Maar ook bij kinderen met prikkelverwerkingsproblemen kan ik meedenken. Op de
donderdagen zal ik aanwezig zijn op De Groenling en heb erg veel zin om hier te beginnen!
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 Sinterklaasfeest zonder intocht
Het zijn bijzondere tijden……..
Het Covid-virus heeft grote invloed op ons dagelijks leven en
dus ook op het Sinterklaas feest. Gelukkig zijn zowel de Sint,
de roetveegpieten, de onderbouwcollega’s als onze AC
creatief en maken we er vrijdag 4 december weer een mooi
en gezellig feest van. De kinderen van de onderbouw hebben
een brief van Sint gehad dat hij een slaapplaats zoekt omdat
er i.v.m. de 1,5 meter regel geen plaats voor hem is in het
Pietenhuis. De kinderen en de leerkrachten hebben
natuurlijk op deze brief gereageerd en Sint een slaapplaats
in onze school aangeboden. Ze hebben een prachtig
hemelbed in de onderbouwhal gezet en nu hopen we dat Sint
ook echt in onze school komt slapen. Hoe Sint op 4 december
precies de school binnen komt is nog niet helemaal duidelijk.
Wat wel duidelijk is dat er geen intocht komt, de kinderen
gaan dus gewoon op vrijdag 4 december op de normale tijd
naar binnen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben van Sint de opdracht gekregen om hem te helpen. Er zijn lootjes
getrokken en het is de bedoeling dat er voor maximaal 5 euro een cadeautje gekocht wordt. Daar hoort dan
natuurlijk ook een surprise en een gedicht bij. Zie ook het Parrobericht dat vorige week verstuurd is. Op donderdag
3 december nemen de kinderen hun surprise en gedicht mee naar school. Alle surprises worden dan in de grote hal
neergezet zodat we alle creaties kunnen bewonderen.
 Continurooster
Een flinke poos geleden heeft onze MR u bevraagd over een continurooster. Dat was een heel globale vragenlijst,
maar wat daar duidelijk uit naar voren kwam was dat de helft van de ouders voor een continurooster was, dat
ongeveer een kwart het niet uitmaakte en dat ongeveer een kwart geen voorstander was. In maart/april 2020
werden we geconfronteerd met Corona wat uiteindelijk betekende dat de scholen tot de meivakantie dicht gingen.
Na de meivakantie gingen we eerst met halve groepen naar school en daarna nog een aantal weken weer
“gewoon.” I.v.m. de Corona-richtlijnen hebben toen vrijwel alle basisscholen in Kampen en ook alle Iris scholen
gekozen voor een tijdelijk continurooster. Vlak voor de zomervakantie werd door het bestuur van IRIS besloten dat,
gezien de nog steeds voortdurende Corona, we gedurende het hele schooljaar 2020-2021 volgens een
continurooster zouden blijven werken. Dat rooster moest wel zo dicht mogelijk bij de schooltijden liggen, die we
in “normale tijden” hadden gehanteerd.
We zijn van plan om het continurooster het volgend schooljaar en natuurlijk de jaren daarop voort te zetten. We
merken nl. dat het de rust in de school ten goede komt, kinderen blijven in de “schoolmodus”, de knelpunten die
het overblijven soms opleverde zijn met een continurooster verleden tijd, kinderen geven aan dat ze het ook
gezellig vinden om samen in de klas te eten, enz. De verwachting
is dat de schooltijden niet exact hetzelfde zullen zijn als dit jaar.
Er zijn nl. best wat varianten binnen het continurooster. U kunt
dan denken aan 5 dagen dezelfde schooltijden, of de jongste
groep nog 1 of 2 middagen vrij. Maar ook zijn er varianten
waarbij de woensdagmiddag vrij is, wat betekent dat je dan de
andere dagen wat langer naar school moet. Kortom; veel
variaties zijn mogelijk.
De komende periode gaan we gebruiken om te onderzoeken welk
continurooster het beste bij ons past. U wordt daar natuurlijk
van op de hoogte gehouden. We streven er naar om rond eind
april 2021 het nieuwe rooster te kunnen vaststellen.
 Parkeren in de buurt van school
Door de Corona richtlijnen is het rond school duidelijk minder druk met auto’s. Dat is zowel voor onze leerlingen
als voor de buurt erg fijn. Op het parkeerterrein vlak bij school, maar ook op de andere parkeerterreinen in de
buurt van onze school, is daardoor meestal genoeg ruimte om uw auto te parkeren. Wilt u gebruik maken van deze
parkeerterreinen en uw auto niet in de groenstrook zetten, bijvoorbeeld ter hoogte van de schommels en het
basketbalveldje. De groenstroken worden, nu de winter er aankomt, dan snel een modderpoel en omdat auto’s ter
hoogte van deze groenstroken ook nog weleens draaien en keren ontstaan er onveilige situaties. Dus graag
parkeren op de parkeerterreinen en niet in de groenstroken.
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 Eénrichtingsverkeer op het parkeerterrein bij school
Op het parkeerterrein naast onze school staat pijlen die de rijrichting aangeven. Wilt u zo
vriendelijk zijn deze pijlen te volgen en niet tegen het verkeer in rijden.
 Te vroeg naar binnen en 1e en 2e bel
Wij zien steeds vaker dat kinderen al om 08.10 uur naar binnen komen of op het schoolplein zijn. Dit is heel erg
vroeg, er is dan ook nog geen toezicht. We willen u er op wijzen dat de kinderen vanaf 08.20 uur naar binnen
mogen, er is nl. vanaf dat tijdstip toezicht zowel in de groepen als op het plein. Zoals u misschien weet gaat er
twee keer een bel. De 1e bel (5 voor half negen) betekent dat alle kinderen die nog op het plein zijn, naar binnen
moeten. De 2e bel (iets voor half negen) betekent dat alle kinderen binnen horen te zijn. Wilt u hier samen met
ons op toezien, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 Kerstviering in de groepen
Dit jaar vieren we Kerst in de groepen, er is dus geen grote viering in de kerk
We vieren de geboorte van Jezus op vrijdag 18 december. Dat gebeurt dus in de
eigen klas en soms kiezen collega’s ervoor om dit met twee groepen tegelijk te
doen. De kinderen van de gr. 1 t/m 4 komen om 11.45 uur uit. De kinderen van de
gr. 5 t/m 8 hebben tussen de middag een kerstbuffet en komen om 13.30 uur uit.
Elk jaar wisselen we de viering in de groepen en de viering in de kerk af. Het is
dus de bedoeling dat de Paasviering dit schooljaar in de kerk plaats gaat vinden.
We hopen dat dit dan weer met ouders mag. Dit is, zoals vrijwel alle activiteiten,
wel onder voorbehoud i.v.m. de Corona.
 De agenda
Surprises in de hal (groepen 5 t/m 8)
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de groepen
Kerstbuffet
(groepen 5 t/m 8)

donderdag 3 december
vrijdag 4 december
vrijdag 18 december
vrijdag 18 december
Geen lunchpakket mee!
Groep 1 t/m 4 komen “gewoon” om 11.45 uur uit
Groep 5 t/m 8 komen om 13.30 uur uit

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

Opgave nieuwe leerlingen
Mijn zoon / dochter wordt in 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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