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In deze nieuwsbrief o.a.;
-even voorstellen: de MR en een nieuwe
collega
-nieuwe leerlingen
-actie Heel Groenling Bakt
Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling,
De voorjaarsvakantie is alweer voorbij en terwijl het midden en het zuiden afgelopen woensdag voor het eerst
deze winter sneeuw is gevallen, is het bij ons vooral heel erg nat. Dat slechte weer is natuurlijk erg lastig vooral
wanneer het hard regent tijdens het in- en uit gaan van school. Ook de bouw van de twee lokalen heeft last van
het slechte weer waardoor de bouw op dit ogenblik 1 week achter loopt op de planning. In deze brief vragen we
uw aandacht voor onze MR, we hebben er (tijdelijk) een nieuwe collega bij, enz. Speciaal uw aandacht voor de
actie “Heel Groenling Bakt”. In een aparte bijlage vindt u hier informatie over en we hopen dat veel kinderen en
ouders hieraan mee gaan doen.
Veel leesplezier


Thema Trefwoord: Ontbreken
Direct na de voorjaarsvakantie starten we met het thema Ontbreken. De
Bijbelverhalen die hierbij horen, komen uit het Nieuwe Testament. Het verloren
schaap, het verloren muntje en de verloren zoon. Allemaal gelijkenissen waarin iets
of iemand ontbreekt die je dierbaar is. Dit kun je als een groot gemis ervaren. Jezus
wil ons aan het denken zetten. Hoe gaan wij om met mensen die er niet bij horen of
die anders zijn? Zijn we blij als een kind wanneer het verlorene weer terug is?
Hebben we de overtuiging dat iets niet volledig is zolang er één ontbreekt? Hiervoor
mogen we ook bidden, zoals het bijpassende gebed hieronder:
Goede God, U gaat op zoek naar mensen die verloren lopen of niet meetellen.
U bent die herder die zijn schaap zoekt, die vrouw die haar muntje zoekt.
We willen in ons gebed vandaag speciaal denken aan mensen naar wie niemand meer
op zoek is. We denken aan kinderen die geen plezier kunnen hebben, omdat niemand
om hen geeft. God, we bidden u, dat kleine en grote mensen elkaar zoeken en
vinden. Dat ze bij elkaar terecht kunnen, want wij horen bij elkaar. Amen

 Even voorstellen: de MR
Wij zijn de MR
Wij, de leerkrachten Jenien, Janneke B, Linda en de ouders David, GertJan
en Michiel vormen de MR van de Groenling. 5 keer per jaar vergaderen we
op de Groenling om mee te denken over beleidskwesties van onze school.
Dat houdt in dat we over sommige zaken moeten meebeslissen zoals
begrotingen of aanpassingen in schoolbeleid en over sommige zaken
meedenken zoals klassengrootte, de TSO of communicatie naar ouders.
Samen met Hotze bespreken we zo een aantal belangrijke thema´s van
onze school. Mocht je nu tegen dingen aanlopen rondom de schoolstructuur
of vragen hebben over hoe dingen geregeld zijn binnen de Groenling,
schroom niet om contact op te nemen met een van ons.

 Nieuwe leerlingen
Direct na de voorjaarsvakantie is groep 1c opgestart. In deze groep mochten we de volgende leerlingen
verwelkomen: Morris Fien, Dexx Langevoort, Suze Booi, Ryan Nieuwboer, Nina Merkus en Jade Staring.
Begin februari is In groep 1a Otis van Heerde erbij gekomen.
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom op de Groenling en we hopen dat jullie snel kunnen
wennen!
 Even voorstellen: juf Carolien Spoelstra
Ik ben Carolien Spoelstra, 38 jaar en woon samen met mijn man en 2 kinderen in IJsselmuiden. Deze week
ben ik als invaller gestart in de nieuwe instroomgroep, groep 1c. Ik werk daar op maandagmorgen en op
dinsdag. Naast mijn werk op de Groenling ben ik werkzaam op de van de Wendeschool in groep 4/5/6 op
Kampereiland. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met juf Tamira deze groep op te starten!
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 Rapport inleveren
Direct na de voorjaarsvakantie mogen de rapporten van de groepen 3 t/m 8 weer ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht. Het zou fijn zijn, wanneer eind maart alle rapporten weer op school zijn.


De groepen 7 bezoeken de ROVA –
groentour
Vrijdag 14 februari zijn wij (groep 7a en 7b)
naar de ROVA in Zwolle geweest. We hebben
daar heel veel geleerd over verschillende
soorten afval. We leerden bijvoorbeeld dat
chips zakjes bij het restafval moeten. Naast
het restafval heb je nog veel meer soorten
afval:
Pmd, papier en karton, gft, kca, zwerfvuil, textiel, glas, wit- en bruingoed
en restafval. We hebben een rondleiding over het terrein gehad en het was
er super leuk. Ook hebben we een leuke quiz gedaan. Na afloop kregen we allemaal een kwartet over de
verschillende afval soorten.
Deze recensie is geschreven door Lynn en Karlijn.
 Koningsspelen
Op vrijdag 24 april houden we de Koningsspelen. Deze dag wordt gevuld met
allerlei sportactiviteiten o.l.v. onze vakleerkracht gym (Buurtsportcoach)
Daphne Noordman. Dit jaar is het thema: Hand in hand – samen bewegen.
De groepen 1 t/m 4 hebben die dag les tot 11.45 uur.
De groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster en zijn vrij om 13.45 uur.
Verdere info volgt t.z.t.
 Bijlage
Actie; Heel Groenling Bakt: nieuw zendingsdoel Ronald McDonald fonds

 De agenda
Start Judo@school groepen 4
Hoofdluiscontrole
Biddag
Schoolmaatschappelijk werk
Nationale Pannenkoeken dag groep 6
Gebedsgroep Groenling
Hoofdluiscontrole
Type-examen groepen 7
Schooladviesraad
MR vergadering
Paasviering in de groepen
Paasweekend
Bevrijdingsloop
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Meivakantie

donderdagmiddag 27 februari
maandag 2 t/m vrijdag 6 maart
woensdag 11 maart
donderdag 19 maart
08.30-09.30 uur
vrijdag 20 maart
dinsdagavond 24 maart
email: gebedsgroepgroenling@iriskampen.nl
maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april
woensdag 8 april
donderdagavond 2 april
woensdagavond 8 april
donderdag 9 april
vrijdag 10 t/m maandag 13 april
vrijdag 17 april
donderdag 23 april
vrijdag 24 april
continurooster voor de groepen 5 t/m 8
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei

Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling
H. Dirksma
Directeur CNS De Groenling
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Opgave nieuwe leerlingen
Mijn zoon / dochter wordt in 2020 of in de eerste helft van 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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