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Beste ouders/verzorgers van CNS de Groenling, de herfst is in aantocht! We merken dat het eerder donker wordt
en dat de bladeren over het plein waaien. In school staat de komende weken de Kinderboekenweek centraal. We
maken de kinderen enthousiast door te lezen en te werken uit boeken over verkeer en reizen. De schoolreis zit er
al weer op, via foto’s op de Parro App heeft u hier een beetje van kunnen meegenieten. Over de Parro app; u
heeft intussen een enquête via de mail ontvangen en we willen u vragen deze in te vullen, zodat we een goed
beeld krijgen van de gebruikerservaringen.
Veel leesplezier.
 Trefwoord: thema Plaatsmaken
Op dit moment horen we in alle groepen de bijbelverhalen rondom Abraham en Sarai. Hierbij hoort het thema
Plaatsmaken. We stellen in de groep vragen als: Wat doe je als iemand jou van je plaats verdringt? Wat betekent
het als je je veilige plek moet opgeven? Ook denken we na over plekken inpikken en anderen plekken gunnen.
In de Bijbel lezen we dat Sarai moet plaatsmaken voor Hagar, om zo Abraham nakomelingen te geven. Maar daarna
moet Hagar haar plek afstaan aan Sarai en wordt zij de woestijn ingestuurd. Verderop in de verhalen gebeurt
hetzelfde met de zonen Ismael en Isaak. Dit mooie gebed past goed bij het thema:
Goede God, U gunt ons een veilige plek op onze mooie aarde.
Een dak boven ons hoofd, zodat we beschermd zijn tegen felle zon en harde regenbuien.
Een bloeiende tuin, zodat we vrijuit kunnen spelen.
Een school in de buurt, zodat we met andere kinderen samen kunnen leren wat we nu en later nodig hebben.
God, wilt u met al die mensen zijn die geen vaste plek hebben op onze wereld.
Die over de aarde dwalen op zoek naar veiligheid, naar eten, naar vriendschap en liefde.
Wilt u mensen op hun weg zetten die ze kunnen helpen.
Die kinderen onderwijs geven en dus kansen voor een mooie toekomst.
Sla Uw armen om mensen die dat het hardste nodig hebben.
Geef hun uw eindeloze liefde. Maak dat ze zich veilig voelen bij u. Amen
 Gebedsgroep
Op een aantal IRIS-scholen zijn gebedsgroepen actief. Ouders die een aantal keer per jaar bij elkaar komen om te
bidden voor school, voor de kinderen, ouders en andere aan school gerelateerde onderwerpen. Mocht u interesse
hebben om deel te nemen aan een gebedsgroep van CNS De Groenling dan kunt u dit kenbaar maken bij
Anne-Marije van Tongeren. annemarijew@hotmail.com
 Uitbreiding met twee lokalen
Op woensdag 25 september zijn de hekken geplaatst en
is er zo een start gemaakt met de bouw van de 2 lokalen.
Inmiddels is goed te zien waar de lokalen komen. Het
parkeren van de fietsen en het ingaan van de school
verloopt prima. Fijn dat u begrip heeft voor deze
situatie. Let u op het ingestelde parkeerverbod?
Ook hebben we de 10 uur pauze voor de leerlingen
opgesplitst, zodat alle kinderen voldoende ruimte
hebben om tijdens het buitenspelen te bewegen.
 Schoolvoetbaltoernooi verplaatst!
Op woensdagmiddag 9 oktober stond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor groep 8 gepland.
i.v.m. met werkzaamheden aan de velden bij IJ.V.V. is dit toernooi verplaatst naar
woensdagmiddag 30 oktober a.s.
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 Nieuwe leerlingen
In de maand oktober komen er weer 4-jarigen bij ons op school.
In groep 1a: Naut van der Kamp en Lianne de Leeuw
In groep 1b: Eléna Eek, Charlotte Kroes en Laure Dijkgraaf
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom op de Groenling en we hopen dat jullie snel kunnen
wennen!


Kinderboekenweek

Het is weer Kinderboekenweek! Van 2 t/m 13 oktober zijn er in het hele land
activiteiten rondom kinderboeken. Met dit jaar extra aandacht voor boeken die
passen bij het thema “Reis mee! voertuigen”. Met het thema gaan we op reis in
kinderboeken. Het gaat nu niet om de plek waar je naar toe gaat, maar om het
vervoer erheen. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt.
De maand oktober is ook de Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema van deze boekenmaand sluit aan op dat
van de Kinderboekenweek en is dit jaar: “Op reis”.
 Gezond tussendoortje in de pauze – schoolfruit – week van de pauzehap
Elke dinsdagochtend krijgen we fruit aangeboden in de pauze. Dit schoolfruit wordt ons
aangeboden door 3 groenteboeren in IJsselmuiden (Vitamientje – Van Lente – Postuma) De rest
van de week is het de bedoeling dat u zelf voor een gezond tussendoortje zorgt. Om hier extra
aandacht aan te besteden, doen we in de groepen 5 t/m 8 mee aan de week van de pauzehap.
De kinderen krijgen informatie over de schijf van vijf en gaan ook gezonde tussendoortjes proeven.
Deze week wordt georganiseerd van 7 t/m 11 oktober. Zie ook www.ikeethetbeter.nl
 Zendingsnieuws
Vanaf 28 oktober starten we met de actie voor "Het Vergeten Kind"
In Nederland wonen de gelukkigste kinderen ter wereld. Maar dit
geluk geldt helaas niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak
gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd
en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen
zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig
zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen. Het Vergeten Kind strijdt
voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt. Zie www.hetvergetenkind.nl
 Week tegen Pesten
Vorige week was het de Week tegen Pesten. In de media werd hier veel aandacht aan besteed. Ook bij
ons op school gebruiken we deze week om het pesten te bespreken en aan te pakken. Het thema dit
jaar was: Wees een held, met elkaar. In alle groepen hebben we lessen gevolgd over pesten. In de
onderbouwgroepen gaat het vooral over het omgaan met elkaar, in de bovenbouw bespreken we het pesten en
welke rollen er zijn in een groep (leiders, meelopers, stillen) Hoewel pesten bij ons op school weinig voorkomt,
zijn we gedurende het jaar natuurlijk altijd alert, en hebben we u als ouders hierbij nodig!
Pesten herkennen
Pesten kan verschillende vormen aannemen. Een kind kan systematisch buitengesloten worden door een groep
kinderen, maar een kind kan ook door één kind gepest worden. Er kan sprake zijn van verbaal pestgedrag: een kind
wordt uitgescholden of er worden vervelende berichten via WhatsApp gestuurd. Het komt ook voor dat een kind
fysiek gepest wordt en geduwd of geslagen wordt. Bij pesten voelt het kind zich onveilig op school en ook
daarbuiten. Pesten kan vergaande gevolgen hebben voor de gepeste. Het is daarom erg belangrijk om snel en
adequaat op te treden tegen pestgedrag.
Als mijn kind wordt gepest
Pesten komt voor op en om scholen, maar ook buiten de school kan het pesten verder gaan. Steeds vaker worden
kinderen online gepest via WhatsApp, snapchat of Facebook. Hoewel deze online manier van pesten buiten
schooltijd plaatsvindt, heeft het wel een grote impact op het kind op school. Daarom is het ook in deze situaties
belangrijk om de school te betrekken. Pesten kan dus verschillende vormen aannemen. Zet samen met uw kind op
een rij wat er precies gebeurt en verzamel ‘bewijsmateriaal’. Deze informatie kan u helpen in het gesprek met
school. Door wie wordt uw kind gepest en op welke manier? Wordt uw kind uitgescholden, geslagen, buiten
gesloten of bedreigd? En op welke momenten gebeurt het? Het is ook goed om te bekijken wat uw kind zelf al
gedaan heeft om het pesten te stoppen. En of er bijvoorbeeld al een leerkracht of andere leerling bij is betrokken.
Iedereen kan een held zijn
Hoe groter het aantal kinderen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten in de klas. Dit ontstaat niet in
elke groep vanzelf, als leerkrachten kunnen we daarin sturen. Door met elkaar afspraken te maken,
groepsactiviteiten te doen met de groep, elkaar goed te leren kennen en door zelf het goede voorbeeld te geven.
In een positieve groep is er minder behoefte om te pesten.
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Door aan het begin van het schooljaar in te zetten op de normen en waarden en op samenwerking
in de groep, gaan we op een duurzame manier aan het werk om pesten aan te pakken. Kinderen
leren op die manier dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties kunnen kinderen
laten zien dat ze pestgedrag afkeuren. Heldendaden hoeven niet groot te zijn. Door samenwerking in
de groep, zorg je met elkaar voor een goede sfeer. Iedereen die hieraan een bijdrage levert is een held:
leerkracht en kinderen.
 Sportpas
Heel Kampen en IJsselmuiden beweegt: bewegen voor iedereen!
Wil uw kind graag sporten maar weet hij of zij niet welke sport het leuk vindt? U kan uw
kind kennis laten maken met verschillende sporten. Dit kan
via www.heelkampenbeweegt.nl of via de app Sportpas. Uw kind mag per sport, 3 keer
gratis meedoen en heeft de mogelijkheid om zo meerdere sporten uit te proberen. Kijk
gauw via de site of de app wat het actuele aanbod is in Kampen en IJsselmuiden!
 Week van de opvoeding
Jaarlijks vindt er landelijk de week van de opvoeding plaats. Ook de gemeente Kampen doet hier aan mee! Het
thema van de week van de opvoeding is ‘Hand in Hand’. Opvoeden doe je niet alleen, maar samen ofwel hand in
hand met andere ouders of opvoeders. De school, sportvereniging, buren, vrienden en familie spelen allemaal een
rol in de opvoeding. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter
het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. In de week van de opvoeding, 7 tot en met 13 oktober a.s.
worden er leuke activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties uit de gemeente Kampen. Op woensdag
9 oktober a.s. is er een middag vol activiteiten, deze start om 13.30 uur en vindt plaats bij Kinderboerderij
Cantecleer, de Natuurspeelplaats en het MFC Korteweg 4. Er is een middag vullend programma.
 Bijlage
-flyer Week van de opvoeding
 De agenda
Studiedag leerkrachten gr. 1 en 2
Bezoek Rijksmuseum gr. 6-7-8
Kijkles swim@school groepen 5
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Schoolvoetbal gr. 8
Start swim@school groep 6
Dankdag
Spreekweek

donderdag 3 oktober
dinsdag 8 oktober
donderdagmiddag 17 oktober
maandag 21 okt t/m vrijdag 25 oktober
maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november
woensdagmiddag 30 oktober
donderdagmiddag 31 oktober
woensdag 6 november
maandag 18 t/m vrijdag 22 november

Met vriendelijke groet, namens het team van CNS De Groenling
H. Dirksma
Directeur CNS De Groenling
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kinderen groep 1 en 2 vrij

Sponsoren van onze nieuwsbrief en website
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