Nieuwsbrief nr.7
Jaargang 2020-2021
www.cnsdegroenling.nl
directie@cnsdegroenling.nl
In deze nieuwsbrief o.a.;
- Spreekweek en rapporten
- even voorstellen
- het nieuwe “snotneuzen beleid”
- corona perikelen
- fotowedstrijd bibliotheek Kampen
- de agenda
- enz.
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
In deze 7e nieuwsbrief aandacht voor de vervanging van Juf Gerlinda, de spreekweek en de rapporten. Ook graag
uw aandacht voor de beslisboom: wanneer mag een kind wel naar school en wanneer moet uw kind thuis blijven.
In deze brief stellen twee nieuwe collega’s zich aan u voor, twee leerlingen hebben een prijs gewonnen bij de
fotowedstrijd van de bibliotheek, een aantal interessante en ook leuke bijlages, enz.
Veel leesplezier
 Vervanging Gerlinda Junte, groep 6b
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is juf Gerlinda, vanwege ziekte, afwezig. We hebben de
organisatie rondom de vervanging gelukkig rond. In groep 6a geven de leerkrachten Linda Fix en Linda van ‘t Veen
les en in groep 6b de leerkrachten Bertiene Drost en Karlijn Penninkhof. Enkele directie taken worden
overgenomen door Alinda Westendorp. De ouders van betreffende groepen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
 Nieuws van juf Gerlinda Junte
Inmiddels heb ik mijn eerste ronde met kuren achter de rug en start morgen de tweede.
De eerste periode ben ik erg goed doorgekomen en daar ben ik zeer dankbaar voor! Ik hoop dit vol te houden!
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die mij (en mijn gezin) een kaart gestuurd heeft. Zoveel medeleven doet
goed, geeft kracht en moed!
Groeten Gerlinda Junte
 Spreekweek
Afgelopen week zijn in de meeste groepen spreekweek-gesprekken geweest. Er
is gesproken over de 5 weken thuiswerken. Wat is u en ons opgevallen tijdens
het thuiswerken? En hoe gaan we nu verder. In de beide groepen 8 gingen de
gesprekken ook over de thuiswerkperiode maar daar lag het accent natuurlijk
op het advies voor het Voortgezet Onderwijs.
 Rapporten
Vlak voor het Paasweekend krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het 1e rapport mee. Dat zal er
hoogstwaarschijnlijk iets anders uitzien dat het “gewone” rapport, daar denken we nog over na. Direct na het
Paasweekend, vanaf dinsdag 6 april, is er dan een spreekweek op uitnodiging. Deze spreekweek gaat dan o.a. over
het rapport.
 Hoofdluis
We hebben recent niet gehoord dat er kinderen zijn met hoofdluis en daar zijn we erg blij mee. Helaas mogen de
“luizen-moeders” niet de school in om de hoofden te controleren op hoofdluis. We willen u dan ook dringend
vragen om regelmatig uw zoon/dochter te checken op hoofdluis en/of neten. Mocht u iets vinden, wilt u dit dan
doorgeven aan de betreffende leerkracht.
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Het nieuwe snotneuzen beleid.
Gelukkig konden we vorige week weer starten na een aantal weken thuis onderwijs. Om het
onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedereen, zijn er wel een aantal regels
waar iedereen zich aan moet houden. Zie hiervoor de beslisboom in de bijlage!! Helaas
moeten we constateren dat er toch regelmatig kinderen op school zijn die volgens die
beslisboom niet naar school hadden mogen komen. We willen dan ook een dringend verzoek
doen op u allen om u aan de uitkomsten van de beslisboom te houden. Is uw kind verkouden
en heeft andere corona gerelateerde klachten?? Overweeg dan om uw kind te laten testen.
Op You tube geeft het jeugdjournaal een duidelijke uitleg hoe zo’n test in zijn werk gaat.

 De schoolorganisatie en corona
Het zijn bijzondere tijden..
We zijn natuurlijk erg blij dat de kinderen en leerkrachten weer naar school mogen. Tegelijkertijd is het ook best
lastig omdat door allerlei maatregelen we onze organisatie aan moeten passen. Samenwerking tussen verschillende
groepen kan momenteel niet en ook kunnen we niet met groepjes kinderen werken die uit verschillende klassen
komen. Daardoor is bijvoorbeeld de inzet van de onderwijsassistenten een stuk minder efficiënt en kunnen we
minder vaak, dan dat we zouden willen, kinderen extra begeleiden. Daar komt nog bij dat door het aangepaste
“snotneuzen beleid” vaker (en ook meer) kinderen afwezig zijn.
Ook hebben we te maken met, gelukkig incidenteel, corona besmettingen bij ouders. En dat heeft dan ook weer
gevolgen voor de kinderen van deze ouders. De kinderen van het gezin moeten nl. in quarantaine. Kortom we zijn
blij dat de school weer “draait” maar tegelijkertijd kost het u en ons veel energie en omdenken.
In verband met bovenstaande doe ik dan ook nogmaals een dringend beroep op ons allen om ons aan de
maatregelen en richtlijnen te houden. Houd op de weg naar school en op het plein a.u.b. ruim 1,5 meter afstand.
En maak gebruik van alle 4 de in- en uitgangen van het plein zodat het bij de uitgangen niet te druk wordt en
afstand houden mogelijk blijft.
Samen met u, gaat het ons zeker en vast lukken.
 Diverse schoolactiviteiten. Gaan ze door of niet??
De scholen zijn weer open. Het betekent jammer genoeg niet dat automatisch ook de activiteiten die gepland
staan voor de komende tijd allemaal door zullen gaan. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de Paasviering (is al
aangepast) het schoolreisje, schoolkamp, judo, swim school en de Koningspelen. We kunnen hierover nu nog totaal
geen duidelijkheid geven. Zodra we weten of we activiteiten mogen organiseren (of juist niet), zullen we u
informeren.

Fotowedstrijd bibliotheek Kampen
Tijdens de nationale voorleesdagen is door de bibliotheek Kampen een fotowedstrijd
uitgeschreven. De uitdaging was een mooi voorleesboek te pakken, er lekker voor te
gaan zitten (of liggen of hangen of wat dan ook.) en een foto te maken van dit
gezellige, bijzondere voorleesmoment. En de winnaar is een leerling van de Groenling
namelijk Sanne uit groep 2a. Bret uit groep 1a werd derde. Gefeliciteerd!!

Even voorstellen: Berjan Hulleman
Mijn naam is Berjan Hulleman, ik ben 30 jaar en woon in Genemuiden. Tot de zomervakantie sta ik op
de dinsdagen voor groep 8b.Ik ben niet getrouwd, niet verloofd, wel verliefd… in de zomervakantie
van 2019 heb ik tijdens een reis in Israël mijn vriendin leren kennen (niet uít Israël, maar uit
Apeldoorn 😊).Na de havo heb ik eerst bedrijfseconomie gestudeerd, daarna 2 jaar bij de Rabobank
gewerkt en 6 jaar als assistent controller bij een tapijtproducent in Genemuiden. Om veel
verschillende redenen heb ik ervoor gekozen om de opleiding tot leerkracht te gaan doen en deze
opleiding heb ik ruim een jaar geleden afgerond. Naast de dinsdag op de Groenling ben ik op
maandag binnen Iris als invaller beschikbaar en sta ik op donderdag en vrijdag voor groep 5/6 van CNS
de Driester op de Kamperzeedijk. Het laatste jaar van mijn opleiding heb ik op de Groenling stage
gelopen in 4 verschillende groepen, dus een groot deel van de kinderen en leerkrachten ken ik nog.
De kinderen uit groep 8b kende ik nog niet, maar afgelopen dinsdag hebben we een goede eerste dag
gehad. We gaan er een leuke, leerzame tijd van maken!
 Even voorstellen: Linda van ’t Veen
Mijn naam is Linda van ‘t Veen - Zegers. Ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn man Bernd
en dochter Liv in Kampen. Afgelopen vier jaar ben ik als invaller werkzaam geweest binnen IRIS
en de afgelopen twee jaar als vaste invaller op de Groenling. In mijn vrije tijd onderneem ik
graag dingen met mijn gezin en houd ik ervan om met familie en vrienden te zijn. Daarnaast
kijk ik graag films en series. Ik kijk uit naar een fijne tijd met de kinderen en de samenwerking
met u als ouders!
 Bijlages
- Beslisboom
Bij deze nieuwsbrief is de beslisboom als bijlage opgenomen. Ik wil u dringend adviseren om deze bijlage goed te
lezen en bij klachten zoals verkoudheid, de beslisboom stap voor stap te volgen.
- Een activiteit voor het gezin in de voorjaarsvakantie en tegelijkertijd een actie voor een goed doel, mede
georganiseerd door onze “Groenling-ouder”, Anne-Marije van Tongeren.
- Nieuws van de bibliotheek
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 De agenda
Spreekweek
Voorjaarsvakantie
Biddag
Uitreiking rapport
Paasviering in de groep
Paasweekend
Start 5e kleutergroep (1c)
Spreekweek op uitnodiging

15 t/m 19 februari
telefonisch of via teams. Spreekweek gr. 3 is na de vakantie
22 t/m 26 februari
woensdag 10 maart
donderdag 1 april
donderdag 1 april
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
dinsdag 6 april
dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 april

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 o nze website:
www.cnsdegroenling.nl
Onder het kopje Aanmelden. Contactpersoon is mevr. J. Brink

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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