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Nieuwsbrief nr.5 

 

Jaargang 2019-2020 
www.cnsdegroenling.nl 
directie@cnsdegroenling.nl 

 

In deze nieuwsbrief o.a.; 
 
-zendingsnieuws 
-bijbelrooster 
-lief 
-start nieuwbouw 
-nationale voorleesdagen 

 
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling 
In deze eerste nieuwsbrief van 2020 allerlei nieuwtjes en regelzaken. We merken dat, omdat we via Parro veel 
nieuws en regelzaken versturen, onze nieuwsbrief wat minder snel gevuld wordt. Daarom brengen we vanaf nu 
steeds aan het eind van de maand een nieuwsbrief uit.    Veel leesplezier 
 

 Thema Trefwoord: Gelukwensen 
Het eerste thema van het nieuwe jaar staat in het teken van Gelukwensen. We wensen 
elkaar weer allerlei mooie en goede dingen toe voor 2020. Psalm 23 vertelt ons over God 
die aanwezig is op alle momenten van ons leven. 
De Heer is mijn Herder, ik kom niets tekort. 
Ik heb vertrouwen in mijn leven en ik zie wel hoe het wordt. 
Ik kom tot rust aan stille beekjes en ik lig languit in ’t gras.  
Hij geeft me troost als ik moet huilen en Hij houdt me in de pas. 
Ik ben niet bang voor wat gaat komen, want ik voel me niet alleen. 
Zo stap ik stralend in de toekomst, Hij staat beschermend om mij heen. 
 

 Lief  
Op 27 december is Guus Jurre Dijkgraaf geboren. Guus is de zoon van de trotse ouders Bart en 
Nicole Dijkgraaf en de grote zussen zijn Nora (groep 4b) en Laure (groep 1b). Op het kaartje staat: 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent, dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent. Dat de 
liefde aan je hart vervulling geeft, in elk van de seizoenen dat je leeft. We wensen de familie erg 
veel geluk en voorspoed met de kleine!  
 

 Start nieuwbouw 
Op maandag 20 januari is (eindelijk) een start gemaakt met de nieuwbouw. Om hier een feestelijk tintje aan te 
geven, hebben we op woensdag 29 januari symbolisch de start van de bouw gevierd. Onze “jongste leerkracht”, juf 
Stefany, mocht samen met de kraanmachinist de eerste vloerplaat leggen en we zongen het Groenling-lied. Daarna 
was er in de klas een taartje voor iedereen! We hopen dat de nieuwbouw spoedig verloopt. 
Omdat het de nationale voorleesdagen zijn en we op school met allerlei gedichten bezig zijn, werd er tijdens de 
opening het volgende gedicht voorgelezen; 
 
Op basisschool De Groenling is het erg fijn om te zijn 
Maar daardoor is onze school dus nu te klein 
Er zitten heel veel kinderen op school, de school zit vol. 
Als je goed kijkt naar de muren dan zie je het, die staan bol. 
 
Nu, na bijna 4 maanden wachten, gaat het echt gebeuren 
De bouw gaat beginnen, we hoeven niet meer over gasleidingen te zeuren 
Twee lokalen en een kantoorruimte erbij 
Dat maakt ons allemaal hartstikke blij. 
 
Aannemer Weever gaat de lokalen bouwen 
Dus komt het goed, daar mogen we op vertrouwen 
De firma Weever heeft tenslotte onze school gebouwd, 5 jaar geleden.   
En onze school staat nog steeds overeind, tot op heden. 
 
Het fundament is inmiddels gestort 
Het is wachten totdat het eerste deel van de vloer gelegd wordt 
Kinderen van groep 8 staan klaar met een confetti regen 
We laten ze straks afgaan, want daar kan de kraan wel tegen 
 
We tellen van 10, 9, 8, 7 enzovoort 
En dan is de bouw officieel begonnen, zegt het voort 
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 Audit – terugblik 
Op dinsdag 12 en woensdag 13 november is er op onze school door gediplomeerde auditoren een audit afgenomen. 
Met deze audit wordt de onderwijskwaliteit van onze school in beeld gebracht. Tijdens deze audit zijn er in 8 
groepen lessen geobserveerd, er zijn gesprekken geweest met leerlingen, ouders, leerkrachten, met de interne 
begeleiders en de directie. Het rapport is klaar en is inmiddels besproken met de auditoren. De auditoren hebben 3 
onderdelen als ruim voldoende beoordeeld. Het onderdeel kwaliteitsmanagement (hoe zorgen we er als team voor 
dat we steeds weer zo goed mogelijk ons onderwijs organiseren) kreeg als beoordeling “goed”. In het rapport 
komen daarnaast nog een aantal sterke punten van onze school naar voren. Dat zijn o.a.; schoolklimaat en 
veiligheid. (kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich veilig en gezien bij ons op school)   
Natuurlijk zijn er ook punten waaraan gewerkt zou kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld gemaakte afspraken 
nog beter geborgd worden door er voor te zorgen dat deze afspraken regelmatig aan de orde gesteld worden. (In 
ons vakjargon heet dat “cyclisch handelen”)  Het auditrapport wordt nu eerst in het team besproken en daarna 
komt het ook aan de orde in een vergadering met de MR. Mochten er n.a.v. deze besprekingen nog zaken naar 
voren komen die voor de ouders van belang zijn, dan zullen we die met u delen. 
 

 Zendingsnieuws 
-Ons adoptiegezin (familie Nyamucahakomeye) heeft ons een kerstgroet 
gestuurd. De kinderen doen het goed op school en ze hebben daar ook 
vakantie. Ze helpen in huis met karweitjes. Ook is het seizoen aangebroken 
waarin geoogst wordt op het land en daar helpen de kinderen bij.  
Merry Christmas, schrijven ze. 

 

-In de maanden januari en februari sparen we weer voor ons adoptiekind via 
stichting gambia4kids.nl 

 

-Op onze school drinken we Campenaer koffie. Hiermee steunen we de 
stichting Mago Care. De stichting Mago Care heeft als doel de bewoners van het dorpje Mago in Kenia een betere 
toekomst te bezorgen. Dit willen ze doen door voldoende voedsel en goede medische voorzieningen te kunnen 
aanbieden. 
Het afgelopen jaar hebben we als CNS de Groenling de kinderen in Mago voorzien van 56 schoolmaaltijden. 
 

 Nieuwe leerlingen 
In de maanden januari/februari komen er weer 4-jarigen bij ons op school.  
In groep 1a: Dylan Haas 
In groep 1b: Thijs de Leeuw, Nigel van den Beld en Livio van den Beld 
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom op de Groenling en we 
hopen dat jullie snel kunnen wennen! 

 

Na de voorjaarsvakantie starten we met een 5e kleutergroep. Gelukkig kunnen we 
deze kinderen ook nog huisvesten in ons gebouw en wel in een lokaal van Ienieminie. 
We hopen dat wanneer de bouw voorspoedig verloopt, deze groep (1c) nog voor de 
zomer in hun nieuwe lokaal kan! We zijn blij u te kunnen vertellen dat Juf Tamira van 
Dijk in groep 1c komt werken. Mocht juf Nellie na de voorjaarsvakantie haar werk nog niet volledig kunnen 
oppakken dan kan het zijn dat we iets moeten “schuiven” met de leerkrachten van de groepen 1b en 1c. U mag er 
vanuit gaan dat we dit zorgvuldig doen zodat het voor de leerlingen van beide groepen overzichtelijk is en 
duidelijk blijft wie wanneer voor de groep staat. 

 

 Voorleesdagen 

Op woensdag 22 januari zijn de Nationale voorleesdagen gestart met 
een opening voor de hele school. Elke dag is er in de groepen een 
raadgedicht voorgelezen en er mochten elke ochtend kinderen een 
gedicht voordragen door de intercom. Een erg fijne manier om de 
dag te beginnen!! Ook was een dagelijkse afsluiting in de hal met 
voordrachten door leerlingen. De voorleesdagen zijn afgesloten met 
een High tea voor de hele school op donderdagmiddag 30 januari. 
Erg mooi om te zien en te horen hoe creatief de kinderen kunnen 
zijn met taal en met de gedichten.  
 

 

 Circuit, groep 7 en 8 
Afgelopen maanden hebben de kinderen van groep 7 en 8 weer meegedaan aan allerlei activiteiten tijdens circuit 
op de vrijdagmiddag. Bijzonder dit keer was de aanwezigheid van volwassen cursisten. In het kader van een 
Nederlandse taal- en inburgeringscursus mengden zij zich met onze leerlingen. In de keuken, tijdens spel of bij 
creatieve opdrachten ontstonden leuke contacten. Resultaat: interesse in de ander en respect voor elkaar. Een 
mooie vorm van burgerschap in de praktijk! 
Tot slot willen we de ouders bedanken die ons hebben geholpen tijdens circuit.  
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 Gezin-School-Kerk week 
Volgende week (3 t/m 9 februari) is de jaarlijks terugkerende Gezin-School-Kerkweek (GSK). Het thema dit jaar is; 
“schatzoeken”. Op donderdag 30 januari hebben alle gezinnen een gezinsdagboekje ontvangen. Wij zijn deze week 
(27-31 januari) al gestart met het thema van de GSK-week en ook worden er alvast liedjes aangeleerd die tijdens 
de viering gezongen worden. Deze viering is op zondag 9 februari en met deze viering wordt de GSK-week 
afgesloten. U wordt daar, samen met uw kind(eren),  van harte voor uitgenodigd.  Meerdere kinderen van onze 
school zullen aan de viering meewerken. Tijdens deze viering zitten de leerlingen “gewoon” bij hun ouders. De 
viering begint om 10.00 uur en is in De Hoeksteen. 
 

 Bijlage 
-bijbelrooster 
 

 De agenda 
Nationale Voorleesdagen  vanaf woensdag 22 januari 
High tea (hele school)   donderdagmiddag 30 januari 

Stakingsdag    vrijdag 31 januari   alle leerlingen vrij 
Hoofdluiscontrole   maandag 3 t/m vrijdag 7 februari 
Gezin-School-Kerk week  maandag 3 t/m vrijdag 7 februari 

Studiedag leerkrachten  dinsdag 4 februari   alle leerlingen vrij 
Kerkdienst GSK    zondag 9 februari   10.00 uur De Hoeksteen 
Spreekweek (+rapport voor gr 3-8) maandag 10 t/m vrijdag 14 februari 

Voorjaarsvakantie   17 februari t/m 21 februari 
Hoofdluiscontrole   maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 
Biddag     woensdag 11 maart 
Schoolmaatschappelijk werk  donderdag 19 maart   08.30-09.30 uur 
Nationale Pannenkoeken dag groep 6 vrijdag 20 maart 
 
Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling  
H. Dirksma     
Directeur CNS De Groenling 
 
 
 

Bijbelrooster 
 
Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): Ontbreken  
Inhoud: Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden. 
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).  
 
Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden 
Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en 
kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); 
Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 
 
Week 14 t/m 16 (30 maart t/m 17 april): Volgen 
Inhoud: Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden. 
Bijbel: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); Laatste avondmaal 
(Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 en 19); Paasmorgen (Johannes 20); Petrus volgt Jezus 
(Johannes 21, 1-25). 
 
Week 17 t/m 19 (20 april t/m 8 mei) Stilstaan 
Inhoud: Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. Gedenken in feesten, verhalen en 
rituelen. 
Bijbel: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, Psalm 150). 
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OPGAVESTROOKJE (graag inleveren bij de groepsleerkracht of directie) 
 
Opgave nieuwe leerlingen 
 
Mijn zoon / dochter wordt in  2020 of in de eerst helft van 2021   4 jaar. 
 
Naam:  _______________________________________________ 
 
Geboortedatum: _______________________________________________ 
 
Adres: _______________________________________________ 
 
 
Telefoon: _______________________________________________ 
 
 
Broertje/zusje van:        ________________________________uit groep______ 
=================================================================================================== 
 
 
 
 
 

 
 

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website 

 


