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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
In deze 5e nieuwsbrief natuurlijk veel aandacht voor Kerst, het geboortefeest van Jezus. Speciaal uw aandacht
voor de sluiting van het plein rond de jaarwisseling, er is een invaller benoemd in groep 2a, na de vakantie komen
er weer nieuwe leerlingen op school en natuurlijk is er een agenda, enz. Veel leesplezier
Bovenstaande schreef ik eind vorige week, nog totaal onwetend van de sluiting van de school i.v.m. de pandemie.
Vanmiddag, dinsdag 15 december gaat de school dicht en pas op maandag 18 januari zijn de kinderen weer
welkom. Tot de kerstvakantie zullen we geen schema’s en programma’s samenstellen voor de kinderen. De
groepsleerkrachten zullen u via Parro suggesties geven wat de kinderen de komende 3 dagen kunnen/mogen gaan
doen. Wij gaan de komende 3 dagen gebruiken om het programma vanaf 4 januari 2021 samen te stellen. De
boeken en schriften daarvoor zijn vandaag al meegekomen.
Ik wens u ondanks deze lockdown, fijne feestdagen
God van alle mensen,
Wij bidden U voor alle mensen die in het
donker leven.
Voor kinderen die ’s morgens nog niet
weten waar ze ’s avonds zullen slapen.
Voor kinderen die hun eten op straat bij
elkaar moeten zoeken.
Voor mensen voor wie het leven zwaar is
door de stilte van de eenzaamheid.
Voor mensen die ziek zijn en niet meer
geloven dat ze beter worden.
Goede God, wilt U voor hen en zoveel
anderen Uw licht ontsteken.
Een licht dat warmte uitstraalt en zicht
geeft op een mooier, beter leven.
Dank U wel dat we vandaag met elkaar
het lichtfeest van de geboorte van het
Kerstkind mogen vieren. Amen
 Kerst 2020
Het zijn bijzondere tijden
Eind oktober ging de wintertijd in. En zoals u de laatste weken gemerkt hebt; het zijn letterlijk de donkere dagen
voor de kerst, sommige dagen lijkt het of het amper licht wordt. December vormt traditiegetrouw een maand met
veel feestdagen. Sinterklaas, advent, kerst en oud en nieuw. Juist in deze donkere maand waarbij het soms amper
licht lijkt te worden, is het fijn om deze feesten te vieren. Maar deze maand vol met feestelijkheden gaat dit jaar,
net zoals veel andere zaken, onder het coronavirus gebukt. Sinds vandaag is “Nederland op slot” Kerst kan maar in
kleine kring gevierd worden en ook de jaarwisseling zal anders verlopen dan dat we
gewend zijn.
Kerstfeest valt vlak na de kortste dag van het jaar, precies in de periode dat de
nachten lang en de dagen het kortst zijn. Overal om ons heen zien we dat mensen
behoefte hebben aan warmte, gezelligheid, aan licht en hoop tijdens deze
ingewikkelde en donkere corona periode. Begin november zag ik al de eerste
kerstbomen in huizen verschijnen en ook de lichtjes in de tuinen zijn dit jaar eerder
geïnstalleerd dan anders. Overal wordt de behoefte aan een licht en warmte gevoeld.
Licht en donker speelt in het geboorteverhaal van Jezus dat in het Bijbelboek Matteüs
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staat, een belangrijke rol. Letterlijk omdat het een ster is die in het donker van de nacht de wijzen uit het oosten
de juiste weg toont naar de pasgeboren koning van de Joden. Figuurlijk omdat Jezus licht brengt in de duisternis
en de duistere plannen van Herodes aan het licht komen. Al meteen vanaf zijn geboorte wordt Jezus met de dood
bedreigd en daarmee wijkt het Bijbelse geboorteverhaal af van het romantische beeld wat we vaak hebben van
Kerst. Dit jaar vieren we Kerst waarbij we bidden en hopen dat er in 2021 een einde komt aan de corona
pandemie. Mogelijk is er licht aan het eind van de tunnel met de komst van een betrouwbaar vaccin.
Ook in deze bijzondere en voor veel mensen een lastige en ingewikkelde periode hoop ik dat u toch kunt genieten
van de kerstdagen en de jaarwisseling.
Ook in 2021 gaat het ons samen met u zeker en vast lukken.
Hotze Dirksma
 Nieuwe leerlingen
In januari komen er weer nieuwe leerlingen (4-jarigen) op school. Dit zijn:
Groep 1a: Julia Brouwer en Teije Stoel
Groep 1b: Jens Weever en Julia Zijlstra
We heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en we hopen dat jullie met
veel plezier naar de Groenling mogen gaan!
Zwangerschapsverlof juf Stefany, groep 2a
Wanneer alles voorspoedig en volgens plan verloopt gaat juf Stefany van groep 2a op maandag 18 januari met
zwangerschapsverlof. Inmiddels is bekend geworden dat de scholen dichtgaan tot 18 januari en dat betekent voor
juf Stefany dat zij na de lockdown niet meer lesgeeft aan haar groep. We hebben gelukkig een invaller voor juf
Stefany kunnen benoemen. Zij heet Lilian van der Rhee en is 24 jaar. Natuurlijk zullen we samen met juf Stefany
en onze IB-er voor de onderbouw Janet Brink, zorgen voor een goede overdracht.
In de 6e nieuwsbrief zal Lilian van der Rhee zich even voorstellen. Groep 2a heeft over bovenstaande via Parro een
bericht gekregen.


Kerstkaarten voor het Nationaal Ouderenfonds

Lichtpuntjes tegen eenzaamheid
Zo’n 200.000 mensen vieren kerst alleen en 85% vindt het lastig om
over eenzaamheid te praten en denkt al snel iemand tot last te zijn.
Met de Grote Kerstkaartenactie wil het Ouderenfonds eenzame
ouderen in deze tijd een lichtpuntje brengen door middel van een
kerstkaart.
De afgelopen week hebben veel kinderen een kerstkaart gekleurd.
Deze kaarten worden opgestuurd naar het Nationaal Ouderenfonds.
In totaal hebben we ruim 150 kaarten opgestuurd!



Schoolplein gesloten rond oud en nieuw
Op woensdag 30 december sluiten we de schoolhekken en op vrijdag 1 januari zullen ze
weer opengaan. We hopen op deze manier de overlast tussen oud en nieuw op ons
schoolplein te kunnen beperken. Een veilige jaarwisseling toegewenst!
Misschien willen ouders van onze school die in de buurt van school wonen hun
buurtbewoners ook op de hoogte stellen van deze tijdelijke sluiting?

Misschien heeft u ook gezien dat er sinds een tijd bordjes bij het schoolgebouw hangen
waarop staat dat het schoolplein tussen 21.00 en 07.00 uur verboden toegang is. De
mensen die vlakbij onze school wonen hebben een tijdje terug een brief van de politie ontvangen waarin o.a.
opgeroepen wordt om de politie te bellen, mocht er iets op het plein aan de hand zijn wat niet in de haak is. Dus
mocht u iets opmerken op het plein ’s avonds na 21.00 uur dan mag u daar de politie van op de hoogte stellen. Op
deze maner willen we er samen voor zorgen dat het plein een veilige en zoveel mogelijk schone speelplek voor de
school- buurtkinderen blijft.
 Bedankje actie: Luiers voor Lesbos
Voor de kinderen op Lesbos, zijn er 5 tot 10 luiers per week beschikbaar. Een situatie
die wij ons hier niet kunnen voorstellen. In de maand oktober was er daarom de actie
“Luiers voor Lesbos”. Bij ruim 120 inleverpunten in heel Nederland konden pakken
luiers en babydoekjes worden ingeleverd.
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Om een klein steentje te kunnen bijdragen besloot ik om inleverpunt voor IJsselmuiden te zijn. Via deze weg wil ik
u hartelijk bedanken voor de bijdrage die u allen heeft gegeven! Ik had niet kunnen bedenken dat we zoveel
zouden inzamelen!
158 pakken luiers en 108 pakken babydoekjes heeft u samen gegeven.
Wat totaal 7763 luiers en 8266 babydoekjes waren. Ongelofelijk! Ook hebben vanuit verschillende kerken de
diaconieën een financiële bijdrage gestort naar de organisatie. Totaal 700 euro!
Zaterdag 14 november zijn alle luierpakken en babydoekjes gesorteerd bij Transportbedrijf van Reenen in
Barneveld. Totaal heeft de actie vanuit alle inleverpunten en financiële bijdrages 620.000 luiers opgebracht!
Binnenkort vertrekt de volle vrachtwagen naar Lesbos.
Nogmaals bijzonder veel dank dat u deze actie met zovelen hebt willen steunen!
Hartelijke groet, Esther Tuinman
Refterstraat 2
 De agenda (i.v.m. de lockdown zijn de data onder voorbehoud)
Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Start Nationale Voorleesdagen
Spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk
High tea
alle groepen

woensdag 20 januari
donderdag 21 januari
vrijdag 22 januari

08.30-09.00 uur

Rapportvergaderdag

donderdag 4 februari

alle leerlingen vrij

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

Directeur CNS De Groenling

Het team van CNS De Groenling wenst u fijne feestdagen en alvast een goed 2021 toe.
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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

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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