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Nieuwsbrief nr.3 

 

Jaargang 2020-2021 
www.cnsdegroenling.nl 
directie@cnsdegroenling.nl 

 

In deze nieuwsbrief o.a.; 
-thema Trefwoord 
-Even voorstellen 
-Nationaal schoolontbijt 
-Deelname aan een onderzoek van COLC 
-Corona, viering Sint Nicolaas, nieuws over de 
Pieten 
-enz.  

 
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling, 
In deze 3e en uitgebreide nieuwsbrief veel informatie over diverse onderwerpen. Onze fysiotherapeut Caroline van 
den Berg neemt afscheid, gelukkig is er ook een opvolgster. Speciale aandacht vragen we voor de informatie over 
het nationaal schoolontbijt (dit wordt een lunch) en over Corona, het Sint Nicolaas feest en de Pieten. Ook wil ik 
u wijzen op de bijlages. Kortom u heeft komend weekend wat te lezen!  Veel leesplezier. 
 
 
Thema Trefwoord: Aanpassen 
“Alles is in beweging en niets blijft hetzelfde” zei ooit een Griekse filosoof. 
Ook in de huidige tijd is dat voor ons heel herkenbaar. Een peuter wordt een 
kleuter, de bevolking vergrijst, het klimaat verandert, onze wereld wordt 
steeds digitaler. Ook in deze Corona-periode is het een kwestie van 
aanpassen!  
In dit thema horen we de Bijbelverhalen van Ruth en zo laten we voor de 
kinderen herkenbaar zien wat aanpassen betekent; je vertrouwde omgeving 
gedwongen opgeven, je invoegen in een andere cultuur, andere gebruiken en 
ook een andere godsdienst. Zo ontdekken de kinderen hoe mensen 
voortdurend uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in hun 
leven. Ze denken na over hoe je je kunt aanpassen en hoe je tegelijk dicht 
bij jezelf blijft. 
 

 Nieuws van de kinderfysio: Caroline v.d. Berg 
Per 1 november ga ik stoppen als kinderfysiotherapeut.  
Leonie Scholten gaat het overnemen van mij. Leonie heeft haar eigen kinderfysiotherapiepraktijk in Hattem en 
komt daarnaast ons team bij Goedzorg in IJsselmuiden versterken.  
Mochten jullie meer over haar willen weten, dit is haar website: https://kinderfysiolee.nl/ 
 

 Nieuws van het schoolvoetbaltoernooi  
Het schoolvoetbal was op woensdag 30 september 2020. 
Het houdt in dat scholen uit de regio IJsselmuiden tegen elkaar moeten 
voetballen. 
Er zijn verschillende pools van jongens en meisjes. 
CNS de Groenling heeft het, samen met Heel Kampen beweegt, 
georganiseerd. 
Na de persconferentie van minister Rutte is nog snel omgeschakeld hoe we 
samen het schoolvoetbal toernooi toch nog door konden laten gaan. 
Alles was goed volgens de maatregelen. Er mochten dus helaas geen ouders, 
opa’s en oma’s komen kijken. Dat was wel jammer maar het was ook niet 
anders. 
Er kwamen 21 teams op het schoolvoetbal toernooi. Alle jongens en meiden 
teams van de Groenling hebben wel een wedstrijd gewonnen. Helaas is er 
geen een team door naar de volgende ronde. 
Uiteindelijk is het wel gelukt want het was super gezellig en leuk! 
De meisjes van groep 8a zijn 2e geworden en de meisjes van groep 8b zijn 3e 
geworden!! 
Gemaakt door: Milou en Isa uit groep 8b. 
 
 
 

http://www.cnsdegroenling.nl/
mailto:directie@cnsdegroenling.nl
https://kinderfysiolee.nl/
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 Even voorstellen: Karlijn Penninkhof 
Hoi! Mijn naam is Karlijn Penninkhof, ik ben 20 jaar en ik woon in IJsselmuiden. Ik zit in het 4e jaar 
van de Pabo en ik mag mijn LIO-stage lopen in groep 6b. Ik geef les op maandag, dinsdag en 
woensdag. De andere twee dagen heb ik zelf les op Hogeschool Viaa te Zwolle. Mijn LIO-periode is 19 
oktober van start gegaan en tot medio maart ben ik te vinden in groep 6b. Ik heb het enorm naar 
mijn zin en ik vind het geweldig om samen met de kinderen nieuwe dingen te leren en te ontdekken. 
Ik hoop er verder nog een mooie, leerzame en vooral gezellige tijd van te maken! 

 

 Lief 
Op 26 september 2020 is Judith Sarah Holzapfel geboren. Judith is de dochter van Susanne 
en Sebastian Holzapfel en het zusje van Laurenz (groep 1a) en Johannes. We willen de familie Holzapfel 
van harte feliciteren en we hopen dat Judith voorspoedig mag opgroeien. 
 

 Nationaal Schoolontbijt 
Op donderdag 5 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. We willen het dit jaar niet als 
ontbijt gebruiken, maar als lunch. U hoeft uw kind(eren) dus geen lunchpakket mee te geven deze dag! 
Maar wel graag thuis een goed ontbijt! Dat is de basis om een goede dag te hebben.  
U ontvangt volgende week nog wat extra informatie via een Parro bericht.  
 
2020: EEN BETOVERENDE TIJD BEGINT MET HET ONTBIJT!  
Ook dit jaar maken we van gezond ontbijten weer een feestje. Van 2 tot en met 6 november doen we dat 
voor een half miljoen kinderen op zo’n drieduizend scholen. Vanzelfsprekend met een lekker en 
gevarieerd ontbijtpakket en vrolijke placemats, maar ook met splinternieuw lesmateriaal. En natuurlijk 
ontbreken de gadgets niet. Deze keer is dat een boek over Kolletje, het meisje met de toversokken en 
voor de oudere kinderen een gaaf doeboek. Het startsein voor het Nationaal Schoolontbijt geven we in 
De Efteling. Een mooi begin van een week waarin de kinderen ontdekken dat een goed ontbijt de basis is 
voor een betoverende tijd!  

 

 Deelname aan onderzoek COLC studie 
Beste ouders/verzorgers,  

 

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms met een 
aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch weer thuis onderwijs 
krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen zorgt voor uw kind en uw gezin. 
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Wij 
onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. 
In het jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit 
onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het 
belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken. 
 

Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de levens en 
leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten? Zijn kinderen meer of 
minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na deze crisis? 
 

Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze samen 
met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u meer informatie. U kunt 
klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat, wat het 
voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen zijn. Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin 
bespreken? 
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic 
 

Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor ouders invullen. 
Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen. Ook uw kind vult dan een 
toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen aan het 
onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven. Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een 
email met de link naar de eerste vragenlijsten. 
 Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in de 
informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!  
 

Met vriendelijke groet, 
Onderzoekersteam COLC Studie 
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+ 
+31 43 385284   coach.kindergeneeskunde@mumc.nl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%25252Fcoach_COVID19%25252FSchool%25252FIc&data=02%25257C01%25257Cchristel.van.loo%252540mumc.nl%25257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%25257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%25257C0%25257C0%25257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%25252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%25253D&reserved=0
mailto:coach.kindergeneeskunde@mumc.nl


3 

 

 

 
 

 Corona, viering Sint Nicolaas en nieuws over de Pieten 
- Corona 
U heeft dinsdagavond 27 oktober jl. vast naar de persconferentie over de Corona-maatregelen gekeken. De 
boodschap was vervelend, maar duidelijk. De huidige maatregelen duren in elk geval tot in december en mogelijk, 
wanneer de besmettingen niet afnemen, wordt het allemaal nog strenger. Tot nu toe hebben onze teamleden 
gelukkig geen corona opgelopen en blijven de besmettingen onder de ouders beperkt. We doen, samen met de 
kinderen en u, ons uiterste best om dit zo te houden. Dankzij de inzet van mijn collega’s, die regelmatig bereid 
zijn om extra te werken, hebben we tot nu toe ook nog geen enkele groep naar huis hoeven sturen. We zijn ons 
ervan bewust dat deze positieve situatie morgen anders kan zijn, we leven wat dat betreft bij de dag. 
 

- Sint Nicolaas feest 
De maatregelen rond corona hebben ook invloed op het Sint Nicolaas feest, zowel in onze gemeente als bij ons op 
school. Wij proberen op één of andere manier het feest zodanig te organiseren dat het “corona-proof” is. Wat we 
nu al weten is dat we geen intocht gaan houden en dat Sint-Nicolaas dus op een andere manier onze school binnen 
komt. Wat we ook weten is dat we het lootjes trekken en het maken van surprises voor en door de gr. 5 t/m 8 door 
laten gaan. Deze groepen krijgen daar binnenkort informatie over. Hoe we het feest op school vorm gaan geven 
weten we nog niet precies. In en met onze AC wordt daar over nagedacht. Mocht het nodig zijn dan informeren we 
u daar over.  
 

- De Pieten 
U weet natuurlijk dat er al jaren een, soms heftige discussie gevoerd wordt over hoe de Pieten eruit zien. Bijna 
alle schoolbesturen van de basisscholen van de gemeente Kampen hebben nu initiatief genomen om hier één lijn in 
te trekken. Het komt er op neer dat (bijna) alle basisscholen en in ieder geval de IRIS-scholen, kiezen voor 
roetveeg Pieten. Hieronder kunt u een stukje lezen uit de brief die de besturen naar de gemeente Kampen hebben 
gestuurd. 
 

De meeste schoolbesturen in Kampen willen zich aansluiten bij de beweging van Nederlandse schoolbesturen die 
staan voor een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen.  
We willen als  scholen dan ook (geleidelijk) afscheid nemen van de ‘Zwarte’ Piet. We hechten er aan om hierbij te 
vermelden dat we van mening zijn dat 'Zwarte Piet’ bijna nooit kwetsend bedoeld is/was, laat staan racistisch, 
maar dat ook in onze regio dit wel zo kan worden ervaren. Aangezien we allemaal zijn opgegroeid met Zwarte 
Piet, en we er niet op afgeven, weten we dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie in je eentje te veranderen. 
Juist daarom zetten we deze stap met de meeste scholen samen. We willen namelijk ook niet het laatste bolwerk 
of regio zijn in Nederland die zijn Pieten zwart maakt, zeker niet in het licht van “Black lives matters”. Een deel 
van de scholen heeft ook vorig jaar al gekozen om één of meer Pieten niet meer geheel zwart te laten zijn. Nu 
willen we als schoolbesturen toewerken naar meer gezamenlijkheid.  
Hoe Piet er dan wel uit gaat zien is aan de individuele schoolvestigingen. Of er roetvegen (de ene schoorsteen kan 
per slot van rekening meer roet afgeven dan de andere), andere kleuren of andere kleding komen, kan per locatie 
worden beslist.  
 

Uit het gesprek met de directeuren binnen de verschillende besturen kwam naar voren dat er in dit proces 
behoefte is aan afstemming met de gemeente.  Deze samenwerking wordt zelfs als cruciaal ervaren. Zo is 
afstemming over de intocht voor de komende jaren gewenst. Ook kan de gemeente een rol spelen in de 
afstemming met wijkverenigingen en of een winkelvereniging.   
 

 Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Wil je kind voetballen, turnen of dansen maar is er thuis te weinig geld? Wij helpen!  
We betalen de contributie of het lesgeld en eventueel spullen zoals sportkleding en dansschoenen. 
Hoe werkt het? 
Stap 1: Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de 
aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’. 
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. 
Stap 3: De intermediair hoort binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten. 
Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil. 
Stap 5: Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub of lesgever. Je ontvangt zelf geen geld. 
Meer weten? Jeugdfondssportencultuur.nl/ouders 
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 Bijlages 
-Informatie Centrum voor jeugd en gezin 
-flyer IJGV 
-flyer van www.heelkampenbeweegt.nl over de beweegactiviteiten in november  
-bijbelrooster  (onderaan deze brief)  
 

 De agenda 
Dankdag      woensdag 4 november 
Nationaal Schoolontbijt  = lunch  donderdag 5 november 
Spreekweek (op uitnodiging leerkracht) 9 t/m 13 november 
Lootjes trekken  groep 5-8   vrijdag 13 november 
MR vergadering     woensdagavond 18 november 
Schoolmaatschappelijk werk   donderdag 19 november  08.30-09.30 uur 
Sinterklaasfeest    vrijdag 4 december 
 
Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling  
H. Dirksma     
Directeur CNS De Groenling 
 
 
 

Bijbelrooster 

 
Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Aanpassen 
Inhoud: Wel of niet aanpassen, vrij of gedwongen; aanpassen aan de groep of jezelf blijven; 
blijven bij je eigen identiteit.  
Bijbel: Ruth (Ruth). 
 
Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Verlichten 
Inhoud: Voorwerpen, gebeurtenissen, de wereld en mensen in het licht zetten; bijzondere 
aandacht geven; in een kwaad/positief daglicht stellen.  
Bijbel: De wijzen bij Herodes; De wijzen bij de kribbe; De kindermoord door Herodes, de 
vlucht naar Egypte (Matteüs 1 en 2). 
 
Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Horen 
Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.  
Bijbel: De doop van Jezus (Lucas 3, 1-22); Jezus in de tempel (Lucas 2, 41); De splinter en de balk (Matteüs 7, 1); 
Luisteren naar valse profeten (Lucas 11, 44); Huis op de rots (Lucas 6); Parel en schat in de akker (Matteüs 13, 45).  
 
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen 
Inhoud: Verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld, vriendschap, kansen en geluk verdienen.  
Bijbel: Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); Zacheüs (Lucas 19); De toren van Siloam (Lucas 13); De talenten 
(Matteüs 25); Schulden terugbetalen (Matteüs 18, 23); De boom zonder vruchten (Lucas 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.heelkampenbeweegt.nl/
http://www.cnsdegroenling.nl/
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Sponsoren van onze nieuwsbrief en website 

 
 
 
 
 
 
 
 


