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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
We zijn weer gestart en wat is het fijn dat bij de start ook alle kinderen weer aanwezig zijn. Vaak hebben er na
de vakantie meerdere kinderen een arm of been in het gips,dit jaar gelukkig niemand!! In deze brief o.a.
aandacht voor de regels rond brengen en halen. We merken dat deze regels elk jaar weer onder de aandacht
gebracht moeten worden. Wilt u bij de vele grootouders en andere “brengers en halers” deze regels ook onder de
aandacht brengen?? Direct met de start van dit schooljaar zijn we een pilot begonnen met de Parro-app. Wat fijn
dat binnen een week vrijwel alle ouders zich aangemeld hadden voor de app.Super!!
Er staat onze school een bijzondere periode te wachten, nl. de uitbreiding met twee lokalen. We hebben al
aangekondigd dat dit overlast gaat veroorzaken, dat is nu eenmaal niet te voorkomen. Zodra we weten wanneer
de bouw gaat beginnen zullen we u op de hoogte stellen van hoe we de toegang tot het plein en de school gaan
organiseren. Wordt vervolgd…………………….
Veel leesplezier.
 Start van het schooljaar 2019-2020
Onze Godsdienstmethode Trefwoord is begonnen met een Startweek. Een week vol gesprekken en activiteiten
rondom het kennismaken en starten met je groep. Daarna gaan we verder met het thema Reizen. Dit thema is voor
de zomervakantie al gestart. We reizen mee met de verhalen van Paulus.
Ook zullen de meeste gezinnen in de zomervakantie op reis geweest zijn, ver weg of juist dichtbij. We mochten in
de eerste weken al veel mooie reisverhalen horen van de kinderen. We zijn dankbaar en blij dat iedereen weer
veilig terug gekomen is en we hopen dit schooljaar weer samen met uw kind(eren) op reis te gaan en allerlei
nieuwe dingen te leren en ontdekken!
Deze overdenking past mooi bij het thema; “God als reisgenoot”
Loop voor ons uit om een goede weg te wijzen.
Sta achter ons, als steuntje in de rug. Omarm ons als een vriend.
Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op.
Woon in ons midden en geef kracht voor alledag.
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen.
Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte. Verlicht ons met uw zegen vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee op al onze wegen. Ga met ons mee.
Het team van CNS De Groenling wenst u, wenst jullie en wenst elkaar een fijn schooljaar toe waarin we weer veel
van elkaar mogen leren en met elkaar mogen samenwerken, maar bovenal een goede tijd met elkaar hebben.
Regels voor het brengen en halen
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
lijkt het me goed om alle regels en
afspraken rond brengen en halen nog even
onder elkaar te zetten. We hebben deze
regels en afspraken opgesteld om de
veiligheid van uw kinderen en van u zelf zoveel mogelijk te waarborgen. U blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk,
want welke regels en afspraken er ook zijn, het begint altijd bij goed uitkijken, je gezonde verstand gebruiken,
geduld hebben, rustig blijven en op tijd komen!!
1. Brengen en halen van de kinderen
Onze school staat in een nieuwbouwwijk, er worden de komende jaren nog steeds huizen gebouwd. Dat betekent
dat de wegen nog niet geweldig zijn, er kuilen en gaten in de weg zitten, er vaak klei of zand op de weg zal
liggen, dat er regelmatig bouwverkeer rond de school zal zijn en dat soms straten geblokkeerd zijn. Daar hebben
wij als school mee te maken, maar we hebben er vrijwel geen invloed op. Er is een parkeerterrein bij school,
maar deze is nooit groot genoeg voor alle brengers en halers, in de wijk (vlak bij school) zijn nog twee andere
parkeerterreinen waar u uw auto kunt parkeren. Een beetje verderop is er een groot parkeerterrein bij de
manege en de Oosterholthoeve waar u in alle rust kunt parkeren.

1

a. Lopen (we zouden het erg fijn vinden wanneer kinderen uit de wijk rond de school, lopend naar school komen)
Het schoolplein heeft twee ingangen. Eén ingang aan de straatkant (Lijnpad) en één vanaf het fietspad. U en de
kinderen mogen beide ingangen gebruiken indien u lopen naar school komt.
Wilt u gebruik maken van de stoep en niet gaan lopen op het fietspad. Op het fietspad is het nl. rond het in- en
uitgaan van de school erg druk.
b. Fietsen / Fietsenstalling
Alle kinderen en ouders die op de fiets komen gebruiken de pleiningang die aan het fietspad ligt. Dit geldt voor alle
fietsers, dus ook voor fietsers die vanaf de Oosterlandenweg komen. Deze fietsers kunnen het beste via de straat
Paalkamp, voor Ienieminie langs fietsen en dan via het fietspad naar de ingang van het plein gaan. De ingang aan
het Lijnpad wordt alleen gebruikt door lopers en kinderen die met de auto gebracht worden.
De fiets wordt in de fietsenstalling gezet. Middels bordjes wordt duidelijk gemaakt waar de kinderen hun fiets neer
moeten zetten.
De fietsen van de ouders die brengen en halen mogen op het plein neergezet worden, liever niet bij of voor de
pleiningang. Wilt u voldoende ruimte laten voor alle kinderen en ouders die over het plein naar de ingang van
school lopen. Dat geldt ook wanneer de school uitgaat. De kinderen (en ook u als ouders) lopen met de fiets aan
de hand naar de fietsenstalling en bij het uitgaan naar de pleinuitgang aan het fietspad. Wilt u daar rekening mee
houden en dus voldoende ruimte laten op het plein.
Omdat de groepsgrootte elk jaar wijzigt, wijzigt de indeling van de fietsenstalling ook elk jaar. U merkt vanzelf
wanneer de bordjes zijn verhangen.
c. Met de auto
- Het veiligst en rustigst voor u en de kinderen is het wanneer u uw auto parkeert op het parkeerterrein van de
manege en dan uw kind naar school brengt. Dit geldt voor alle ouders die hun kinderen met de auto brengen en
halen.
- Bij de school is een parkeerplaats. Deze is niet groot genoeg voor alle auto’s. Vlak voor en vlak na schooltijd is
het vaak (vooral bij slecht weer) erg druk bij dit parkeerterrein. Wilt u stapvoets rijden, zo kort mogelijk gebruik
maken van dit parkeerterrein en de rijrichting op het parkeerterrein (zie de witte pijlen op het wegdek)
volgen!!
-In de wijk, vlakbij school, zijn nog twee parkeerterreinen, waar u gebruik van kunt maken.
Wilt u proberen te voorkomen dat er auto’s of midden op straat of in de berm worden geparkeerd??
- De aanrijroute vanaf de Oosterlandenweg is als volgt. (maximum snelheid 30 km/u)
Vanaf de Oosterlandenweg gaat u rechts af en gaat u via het Tolhek , die rechts (vanaf de Oosterlandenweg
gezien) om de 2e fase heen loopt.
Terug neemt u de middelste straat, Veerschuit.
Het komt door de bouwactiviteiten regelmatig voor dat er een straat en soms meerdere straten afgesloten zijn.
Meestal wordt dat door de aannemers niet met ons gecommuniceerd. U zult dan zelf een alternatieve route
moeten vinden.
d. Uitgaan
De groepen 1 en 2 gaan zowel ’s morgens als ’s middag iets eerder uit. Dit doen we om zo de grote verkeersstroom
die direct na het uitgaan van onze school ontstaan wat geleidelijker te laten verlopen.
2. De 1e en 2e bel
Om 08.20 uur en om 12.50 uur mogen de kinderen naar binnen, ze mogen ook buiten blijven spelen. Vanaf 8.20 en
12.50 uur is er toezicht op het plein en in de groepen.
Om 08.25 uur en om 12.55 uur gaat de 1e bel; de kinderen moeten dan naar binnen.
Vlak voor 08.30 uur en 13.00 uur gaat de 2e bel; alle kinderen horen dan binnen te zijn en tegelijkertijd is de 2 e bel
het seintje voor de ouders om zo spoedig mogelijk de klas te verlaten zodat de lessen kunnen beginnen.
Tussen de middag spelen de kinderen die overblijven met goed weer op het plein. De kinderen die thuis
overblijven kunnen vanaf 12.45 uur ook op het plein spelen. Tot die tijd blijven de hekken gesloten. Op deze
manier houden we het voor zowel de overblijvende kinderen als de overblijfmedewerkers overzichtelijk.
3. Verdeling van de beide ingangen van het schoolgebouw en de unit
Onze school heeft twee entrees die we de onderbouwingang en de bovenbouwingang noemen.
- De onderbouwingang (de ingang het dichtst bij de manege)
Hier komen de groepen 1 t/m 3 en 4a naar binnen.
De groepen 1, 2 zitten beneden rond de hal die direct aan deze ingang grenst.
De groepen 3a, 3b en 4a mogen naar boven via de trap bij de lift.
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- De bovenbouwingang (de ingang het dichtst bij Ienieminie)
De groepen 4b, 5b en 6 t/m 8 komen hier naar binnen. Groep 4b gaat via de grote trap naar boven. De andere
groepen zitten rond de grote hal.
Naast elke lokaaldeur staat aangeven welke groep er in het lokaal zit.
-De unit
Groep 5a zit in de unit. De kinderen komen binnen vanaf het plein. Ook daar geldt de regel dat de deur om 08.20
uur en om 12.50 uur open gaat en dat er vanaf dat tijdstip toezicht is.
Tenslotte
Het lijken heel veel regels en afspraken, maar na een paar dagen bent u en de kinderen er wel aangewend. Samen
maken we er weer een goed schooljaar van, ook wat betreft het verkeer van en naar de school.
Tijdens de bouw van twee lokalen zullen we bovenstaande regels tijdelijk moeten aanpassen i.v.m. de veiligheid.
Zodra de bouw begint zullen we u daar natuurlijk van op de hoogte stellen.
 Uitbreiding met twee lokalen
Binnenkort, we weten helaas nog niet precies wanneer,
gaat aannemer Weever starten met de bouw van twee
lokalen. Deze twee lokalen komen direct naast de
onderbouwingang en ons speellokaal. Hierdoor zullen de
onderbouwingang maar ook het parkeerterrein direct
naast de school een klein half jaar niet te gebruiken zijn.
Hoe we dat gaan regelen hoort u zodra we weten
wanneer de bouw gaat beginnen.
 Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie mochten we weer een aantal 4-jarigen verwelkomen.
In groep 1a: Wende Prinsen, Sanne van der Vegt, Iris van Unen, Sharona van
Putten, Mats Goudbeek, Maureen Dekker, Romee Slendebroek en Tim Bultman.
In groep 1b: Martijn van der Kolk en Marlou Fix.
Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe gezinnen bij ons op school gekomen
i.v.m. verhuizingen etc. Deze zogenaamde zij-instromers zijn de volgende groepen
komen versterken.
In groep 2a: Lynn Nieuwboer, Defano Kabba en Elise van den Berg.
In groep 3b: Janna Slendebroek
In groep 4b: Sophie van Asselt
In groep 5a: Jesse Slendebroek
In groep 5b: Sil van Nieuw-Amerongen
In groep 6: Desley Snel
Van harte welkom! We hopen dat alle kinderen en hun ouders snel kunnen wennen bij ons op school!
 Even voorstellen: Simon van der Kamp, LIO-stagiair groep 7b
Mijn naam is Simon van der Kamp, maar voor veel van jullie wellicht beter bekend als Meester Simon.
Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 6. Na overleg is besloten dat ik nog niet uitgeleerd ben op de
Groenling, daarom stel ik mij hier nu voor als LIO-stagiair. Dat houdt in dat ik het komende halfjaar
op maandag, dinsdag en woensdag Meester mag zijn in groep 7b. Voor mij de laatste periode richting
een diploma! Ik woon in IJsselmuiden, dus kom meestal op de fiets. Verder ben ik fan van oude
auto’s, drop eten en voorlezen. Mij vinden in de school is niet moeilijk, want de mannen zijn op één
hand te tellen. We hopen er een goed, leuk, leerzaam en gezellig schooljaar van te maken!
 Betaling via Ideal van schoolreisje, vrijwillige ouderbijdrage, judo, typen ,enz.
Binnenkort ontvangt u via de mail een link waarmee u alle bijdrages van dit schooljaar, eventueel in termijnen,
kunt betalen. Dit bedrag kan per groep verschillend zijn. Zo “betaalt” een ouder van de groep 4 de vrijwillige
ouderbijdrage (18 euro), het schoolreisje (27 euro) en de judolessen (10 euro). Dat is in totaal 55 euro.
De ouders van groep 7 betalen ook de vrijwillige ouderbijdrage (18 euro), het schoolreisje (27 euro) en de
typelessen (50 euro). Dat is dus in totaal 95 euro. Ouders met kinderen in verschillende groepen ontvangen per
kind een factuur. We hopen dat op deze manier de betalingen gemakkelijk en overzichtelijk zijn, zowel voor u als
voor ons.
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 Zendingsnieuws
In de maanden september en oktober sparen we voor de volgende 2 goede doelen: Stichting ‘red en kind’ en
kinderpostzegels. Elk jaar sparen we een periode voor stichting ‘red een kind’. Deze stichting geeft toekomst aan
kinderen in armoede. Hier mogen wij ook een steentje aan bijdragen.
Het geld van de kinderpostzegels kan sinds vorig jaar gekoppeld worden aan een plaatselijk doel.
Dit jaar is gekozen voor SPGIJ manege. (stichting paardrijden gehandicapten IJsselmuiden)
Een mooi doel! We hopen op volle spaarpotjes/busjes op de maandagen! Helpen jullie ook mee?


Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema: Reis mee. Ook op school besteden we extra aandacht aan
kinderboeken en lezen in deze week. Dit doen we o.a. door het houden van
een boekenmarkt op woensdag 2 oktober vanaf 11.30 uur.
Uw kind mag boeken verkopen voor € 0,50 per stuk. Bij goed weer zitten we op
het plein! Dus neem zelf een kleedje mee.

 Bijlage
-Bijbelrooster, onderaan deze nieuwsbrief
 De agenda
Startgesprekken
Schoolreis groep 1-7
Start kinderpostzegelactie
MR vergadering
Hoofdluiscontrole
Start Kinderboekenweek
Studiedag leerkrachten gr. 1 en 2
Bezoek Rijksmuseum gr. 6-7-8
Schoolvoetbal gr. 8
Herfstvakantie

maandag 2 t/m vrijdag 20 september
woensdag 18 september
woensdag 25 september
woensdagavond 25 september
maandag 30 sept t/m vrijdag 4 oktober
woensdag 2 oktober
donderdag 3 oktober
dinsdag 8 oktober
woensdagmiddag 9 oktober
maandag 21 okt t/m vrijdag 25 oktober

groep 8 gaat naar school

kinderen groep 1 en 2 vrij

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

Bijbelrooster:
Week 34 (zuid); 35 (noord); 36 (midden): Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: De schat in de akker (Matteüs 13, 44-46).
Week 35 en 36 (26 augustus t/m 6 september): Reizen
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een missie.
Bijbel: Paulus’ bekering (Handelingen 9, 1-19); Saulus en Barnabas (Handelingen 13 en 14); Naar Efeze (Handelingen
19, 23-40); Naar Rome (Handelingen 24 t/m 28).
Week 37 en 38 (9 t/m 20 september): Beloven
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).
Week 39 t/m 41 (23 september t/m 11 oktober): Plaatsmaken
Inhoud: Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
Week 42 t/m 45 (14 oktober t/m 8 november): Volhouden
Inhoud: Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
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Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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