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- aanpassing in de jaaragenda
- even voorstellen
- lief en leed
- nieuwe leerlingen
- de agenda, enz.
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
In deze 6e nieuwsbrief natuurlijk aandacht voor het thuisonderwijs en de noodopvang, twee uitdagingen waar we
samen (ouders en school) voor staan. Ook uw aandacht voor verdrietig nieuws over onze collega Gerlinda Junte
waar wij als team behoorlijk van onder de indruk zijn. In deze brief stelt verder een nieuwe collega zich aan u
voor, er is natuurlijk aandacht voor lief, voor nieuwe leerlingen, enz.
Veel leesplezier
 Leed
Voor Juf Gerlinda Junte van groep 6b en haar gezin is het jaar 2021 erg verdrietig en vol zorgen begonnen. Na
onderzoek is gebleken dat Gerlinda borstkanker heeft met uitzaaiingen naar de oksel en hals. Gelukkig is het te
behandelen en is er goede kans op herstel. De komende periode zal juf Gerlinda een uitgebreid en intensief
behandeltraject moeten ondergaan. Dat betekent dat ze gedurende de rest van het schooljaar en ook een groot
deel van het volgend schooljaar niet kan werken.
U zult begrijpen dat dit nieuws bij Gerlinda, haar man Gerard, hun kinderen Noa en Esra en de naaste familie, hard
is aangekomen. We wensen hen veel sterkte en kracht en zijn in gedachten en gebeden bij hen.
Mocht u Gerlinda en Gerard een kaartje willen sturen??
Gerlinda en Gerard Junte
Koraal 45
8271 KB IJsselmuiden
 Vervanging Gerlinda Junte, groep 6b
We zijn natuurlijk bezig om de vervanging van juf Gerlinda te regelen. Zodra we dat georganiseerd hebben, zullen
de betreffende groepen op de hoogte worden gesteld. Ik verwacht dat we daar volgende week duidelijkheid over
kunnen geven.
 Thuisonderwijs, noodopvang
Het zijn bijzondere tijden…..
Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt hebben we er 4 weken thuisonderwijs op
zitten. We zijn ons er van bewust dat het voor de kinderen en voor u als
ouders een stevige uitdaging is om het allemaal te organiseren. Petje af voor
zowel de kinderen als voor u als ouders!! Op school merken we dat er tijdens
deze tweede lockdown meer gebruik gemaakt wordt van de noodopvang. Aan
de ene kant is dat fijn omdat we dan best nog veel kinderen zien en spreken.
Aan de andere kant is het ook een stevige klus om zowel de noodopvang als
het thuisonderwijs te organiseren en te begeleiden. Elke dag leren we weer
meer over het werken met instructie filmpjes, voorlezen van boeken, werken met teams, enz. Ik wil mijn collega’s
dan ook een groot compliment maken hoe ze met veel energie en de wil om te leren het thuiswerken weer hebben
opgepakt. Natuurlijk gaan er wel eens dingen mis en natuurlijk kunnen sommige zaken vast nog beter, daar wordt
elke dag keihard aan gewerkt. Mist u iets of heeft u vragen?? Schroom niet om met de groepsleerkrachten contact
te zoeken.
We hopen dat, wanneer de omstandigheden het toelaten, we op maandag 8 februari weer alle kinderen op school
mogen begroeten.
Samen met u en de kinderen gaat het ons ook volgende week zeker en vast lukken.
Aanpassingen jaaragenda tot vrijdag 2 april, vanwege de lockdown en thuisonderwijs
1. De Gezin-School-Kerk-week en viering
Dit gaat niet door. Wel zullen we de gezinsboekjes die bij deze week horen zoveel mogelijk uitdelen. Bij deze
nieuwsbrief zit het gezinsboekje als bijlage. U mag deze verhalen de komende week voorlezen, u mag natuurlijk
ook de verhalen gebruiken die in het thuiswerkschema staan, dat u van de leerkrachten krijgt.
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2. De vergaderdag op 4 februari
Deze vervalt en dus kunnen de kinderen deze dag naar de noodopvang en krijgen begeleiding bij het thuiswerken.
3. De spreekweek van 15 tot 19 februari
Deze gaat in aangepast vorm door. We zullen met alle ouders telefonisch, of misschien soms via teams, contact
zoeken. Groep 3 zal zo snel als mogelijk na de voorjaarsvakantie de ouders spreken. De leerkrachten hebben dan
iets meer tijd om de ontwikkeling (met name lezen en rekenen) van de kinderen in beeld te krijgen. De ouders van
groep 3 die eerder de leerkracht willen spreken mogen dat natuurlijk aangeven.
4. Rapport
Het is ontzettend vervelend dat precies in de periode voor een rapport, we weer geconfronteerd zijn met een
lockdown en sluiting van de scholen. We zijn momenteel aan het nadenken over of/hoe we dit rapport vorm zullen
geven. Ik verwacht overigens niet dat we voor de voorjaarsvakantie het 1 e rapport zullen uitreiken.
5. Afnemen van Cito-toetsen
Kunnen we op maandag 8 februari weer “gewoon” naar school, dan gaan we voor de voorjaarsvakantie geen Citotoetsen afnemen. Deze twee weken gaan we gebruiken voor zaken als groepsbinding, welbevinden van de kinderen
en het in kaart brengen van wat de kinderen gedaan hebben en hoe ze dat gedaan hebben. Natuurlijk besteden we
deze twee weken ook veel aandacht aan lezen, rekenen, spelling enz. We denken na over of, en welke cito-toetsen
we gaan af nemen na de vakantie.
6. Groep 8 en het advies Voortgezet Onderwijs
In de week van 15 tot 19 februari vinden via teams de gesprekken met ouders en kinderen plaats. Op school gaat
helaas niet lukken i.v.m. alle corona-maatregelen. Daarnaast zal de periode tot de voorjaarsvakantie gebruikt
worden om alle administratieve zaken rondom de overgang naar het Voortgezet Onderwijs te regelen.
7. Paasviering
De viering (woensdag 31 maart) in de Hoeksteen gaat niet door. We zullen het Paasfeest op donderdag 1 april in de
eigen groep en dus op school, gaan vieren
 Even voorstellen: Lilian van der Rhee
Mijn naam is Lilian van der Rhee en zoals jullie wellicht al weten, vervang ik juf Stefany (groep 2a)
tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik heb sinds mijn afstuderen met name voor de kleutergroepen gestaan
in Amsterdam en Hasselt. Met veel plezier heb ik hier lesgegeven en ervaring opgedaan.
Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar Kampen waar ik samen met mijn man woon. In mijn vrije tijd
geniet ik van gezellige momenten met familie en vrienden, vind ik het leuk om gezelschapsspellen te
spelen en wandel of hardloop ik graag in de natuur. Daarnaast vind ik het gaaf om te reizen en om zo
verschillende landen en culturen te zien en te beleven.
Ik zie uit naar alle mooie en leerzame momenten samen met de kinderen en het contact met u als ouders!
Met hartelijke groet, Lilian
 Nieuwe leerlingen
In de maand februari mogen we Luc Postuma, groep 1a, en Lars Nieuwenhuis, groep 1b, als nieuwe leerlingen
begroeten. In deze periode beginnen op de basisschool is best wel ingewikkeld, maar in overleg met de ouders en
groepsleerkrachten proberen we toch zo goed en zo kwaad als dat gaat een goede start te maken. Fijn dat jullie
bij ons op school komen en we hopen dat jullie en jullie ouders een mooie en leerzame tijd hebben op onze school.


Lief
Op 24 december 2020 is Hannah Rebecca Ruth Krikken geboren. Hannah is de dochter van Frank en
Esther Krikken en het zusje van Noah uit groep 4a. Op het kaartje staat: Keer je gezicht naar de zon,
voel Gods liefde om je heen. Neem onze uitgestrekte handen, je bent nooit alleen. We willen de
familie Krikken van harte feliciteren en we hopen dat Hannah voorspoedig mag opgroeien.

 Armoedebestrijding
Bij deze nieuwsbrief zijn twee bijlages opgenomen van de gemeente Kampen, die gaan over armoedebestrijding en
over kansen voor de kinderen. Ik wil u dringend adviseren om deze bijlages goed te lezen. Komt u in aanmerking
voor één van deze ondersteuningsmaatregelen dan kunt u bij de gemeente terecht.
 Bijlages
-Nieuwsbericht Armoedebeleid
-Nieuwsbericht Samen voor alle kinderen (Gemeente Kampen)
-Gezinsboekje Gezin-School-Kerkweek
-Biebnieuws
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 De agenda
Spreekweek;
Voorjaarsvakantie;
Biddag;

15 – 19 februari
22 – 26 februari
woensdag 10 maart

telefonisch en soms via teams (groep 3 volgt na de vakantie)

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

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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