
 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, verzorgers, 

Vorig schooljaar waren we na de eerste week school helemaal aan het bijkomen van een intensieve 

feestweek waarin jullie en wij druk in de weer waren van hot naar her te bewegen. Dat was deze keer wel 

even anders. Persoonlijk vond ik het echt heel jammer jullie niet te kunnen verwelkomen met koffie en 

thee in de hal en een rustige opstart waarbij alle ouders even de klas in konden om te zien waar zoon- of 

dochterlief precies zat. Aan de andere kant is de rust in school door deze verplichte regeling ook niet 

verkeerd. De eerste week zit er op, de luizen zijn gecheckt (en helaas bij sommigen ook gevonden :-) en er 

begint al wat structuur te komen in alle verschillende (pauze)tijden door de start met de nieuwe 

schooltijden en een vleugje spreiding door de Coronamaatregelen. Over een paar weken weten we al niet 

meer beter. 

Hierboven een foto van de opgeknapte hal, zodat jullie in ieder geval een kleine impressie hebben van hoe 

het er nu binnen uitziet. Want in de zomer hebben groep 7 en de hal nieuw linoleum gekregen, de trap 

naar gr 3 ook een bekleding en alle klassen en wc-blokken drukknoppen op de kranen. De nieuwe luxaflex 

laat nog even op zich wachten. 

Vanuit deze plek nog een extra welkom aan alle nieuwe families wiens kinderen na de vakantie zijn gestart 

of binnenkort starten.  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ook een bericht vanuit de Stichting met daarin vooral de algemene 

afspraken rondom Corona. Het is dus nog steeds beleid het aantal ouders zo veel mogelijk te beperken. 

Echter, de school moet wel gewoon kunnen draaien. Luizenchecks maar ook de bieb willen we zo veel 

mogelijk door laten gaan. Komende woensdag mogen de kinderen weer voor het eerst een boek uitkiezen 

(evt. boeken die nog thuis liggen graag mee naar school nemen). 

Verder in deze nieuwsbrief een oproep aan alle ouders om je in te schrijven voor een dagje straatdienst, 

schoolmelk, overblijf, de schoolafspraken (bijlage), vertrekkende en nieuwe OR-leden, spreek- en 

infomoment, Parro, uitslag onderzoek lood in waterleiding en nog meer. Kortom, een boordevolle 

nieuwsbrief, maar dan is alles ook meteen zoveel mogelijk duidelijk aan het begin van het jaar. 

Onderwerpen als de uitslag van het ouders tevredenheidsonderzoek van afgelopen december (door alle 

andere zaken wat op de achtergrond geraakt), het sporthuis en wat dit voor ons betekent, komen, gezien 
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de hoeveelheid nu, in de volgende nieuwsbrief aan de orde. 

Ongeacht alle externe factoren gaan we er gewoon een mooi jaar van maken! 

Namens team CNS, 

Lynn d’Huy 

Verzoek om inschrijving straatwacht rondom start- en einde schooldagen. 

Ook dit schooljaar willen we tot nader order de straat voor de school autovrij maken om zo te zorgen dat 

de kinderen op een veilige manier de school in kunnen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig.  

Uitgaande van een 40-weken durend schooljaar met meer dan 200 leerlingen op school, betekent dit dat 

als van elk kind circa een keer een ouder een hele dag (dus twee dagdelen) straatwacht op zich neemt, het 

geregeld is.   

Het is in ieders belang (ook voor de ouders van de hogere groepen) dat de kinderen veilig het 

schoolgebouw in kunnen. We rekenen dan ook op jullie allemaal om dit een keertje te doen. 

De ouderraad heeft geholpen om iets te bedenken waardoor we hopen dat we dit zo efficiënt mogelijk 

kunnen regelen. Mochten hierover vragen zijn, app dan graag met Rik van Leeuwen, voorzitter van de 

Ouderraad. Telefoonnr: 06 10 40 10 91 

Voor het inroosteren maken we gebruik van een online rooster. Dit rooster is door iedereen in te zien en 

zelf in te vullen via onderstaande link. 

http://loulouapp.com/pollMain.php?tag=1108868q8ev75p8tt83pt2bm 

1. Bij de allereerste keer openen van de link wordt je voornaam gevraagd.  

2. Geef naast je voornaam ook de groep aan van je kind(eren). Op die manier is duidelijk welke ouder het 

betreft. Het rooster bestaat uit alle dagdelen waarop er dienst is. Je schrijft je in door op een vrij 

dagdeel naar keuze te klikken. Je naam zal dan bij dat dagdeel verschijnen en hiermee heb je jezelf 

ingeroosterd. 

 

Wat is er nodig? 

 2x per dag pilonnendienst ('s ochtends bij start school (8.15u - 8.35u) en einde middag (14.15u 

- 14.35u) bij uitgaan school) 

 1 ouder per keer. (ipv de twee die we afgelopen schooljaar hadden) 

 de ouder zet het straatdeel voor de school aan beide kanten af met twee pilonnen. 

 de betreffende ouder is gedurende de dienst aanspreekpunt voor de verkeerssituatie en staat 

voornamelijk in de buurt van de hoofdingang van de school (gebeurt het meeste) en houdt 

zicht op de andere kant. 

 incidenten, onveilige situaties ed, worden zo nodig na afloop gemeld aan een teamlid of via de 

mail aan ldhuy@vechtstreekenvenen.nl 

 de pilonnen en hesjes staan klaar om de hoek bij de hoofdingang en dienen daar ook weer te 

worden terug gezet.  

 We starten vanaf week 36 (31 augustus). Dit rooster loopt tot aan de herfstvakantie. Rond de 

herfstvakantie hopen we dit via Parro te kunnen organiseren. 

NB: Overigens is het nog steeds de bedoeling om de (bak)fietsen netjes aan de zijkant te zetten zodat evt. 

willekeurige dorpsgenoten er nog steeds doorheen kunnen zolang we nog geen officieel bord via de 

gemeente hebben. 

Aanmelden en opgeven dagen TSO 

Fijn dat er velen de dagen al voor de TSO al hebben opgegeven. Er moeten echter ook nog een heleboel wel 
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hun kind opgeven. Jullie hebben nog tot 1 september om dit te doen. (zie de bijlage in het bericht van 

vorige week). Bij vragen: mail naar onze nieuwe coördinator bij Kindenco, Mandy Elmers: 

TSOcns@kmnkindenco.nl 

Ook als je als vrijwilliger wil mee helpen (vergoeding vrijwilligersbijdrage en gratis eten kind(eren) op die 

dag) graag naar bovenstaand adres mailen. We kunnen altijd mensen gebruiken, desnoods als reserve. 

 

Parro 

Het gaat beginnen. Komende week ontvangen jullie allemaal van je leerkracht een uitnodiging om te 

starten met Parro. Het aanmelden hiervoor is de eerste stap. Daarna zal een verzoek komen om alle AVG 

punten aan te vinken in de app. En zo zullen we jullie stap voor stap mee nemen in deze overgang. De Parro 

app is in eerste instantie bedoeld voor klas aangelegenheden. Het is wel belangrijk dat iedereen zich 

aanmeldt. Daarom het verzoek om dit de komende weken te doen, zodat we in september er echt mee aan 

de slag kunnen. Vragen hierover kunnen ook tijdens het spreekmoment gesteld worden, dan nemen we die 

mee voor een Q&A mail. 

 

Schoolmelk 

Vanaf dit schooljaar levert Campina geen individuele schoolmelkpakjes meer. Tip. Geef je kind een beker of 

flesje mee dat het zelf kan vullen met water. 

Schriftje bij de voordeur 

We hopen het niet, maar om te zorgen dat we snel kunnen handelen, mochten we er onverhoopt mee 

geconfronteerd worden, ligt er een schriftje bij de voordeur met het verzoek daarin datum, naam en 

telefoonnr te noteren als jullie de school een keer binnen moeten komen. 

Telefoon en bereikbaarheid 

Een leerling afmelden kan liefst telefonisch tussen 8 en 8.20 uur. De leerkrachten zijn op dat tijdstip nog 

druk bezig met voorbereiden zodat er geen tijd is om op de mail te kijken. En tijdens lesuren is de focus op 

de kinderen en dus niet op de telefoon of mail. 

 

We zijn telefonisch het best bereikbaar tussen 8 en 8.30 uur, tussen 12 en 13 uur en na 14.30 uur. 

Tijdens lesuren is de kans groot dat jullie een voicemail krijgen omdat we vooral donderdag en vrijdag niet 

genoeg mankracht hebben om de telefoon op te nemen. De voicemail wordt pas na een ochtend of middag 

afgeluisterd. 

Bij urgentie is het het beste om een aantal keren achterelkaar te bellen. Dan weet degene die 

telefoondienst heeft dat het echt noodzakelijk is om op dat moment op te nemen en onderbreekt zo nodig 

de les. Alle andere zaken kunnen prima wachten tot na de lestijd.  

 

Dingetjes 

Vanwege het niet de school in kunnen, is het lastiger om even bij een leerkracht binnen te lopen voor of na 

school. Omdat de leerkrachten, vooral in de onderbouw, bij het hek staan, kan daar aangegeven worden 

dat een gesprek wenselijk is of iets kleins worden doorgegeven. Voor de bovenbouw is de mail het 

makkelijkst. Laten we allemaal zorgen dat we niet te lang met dingen doorlopen doordat het contact nu iets 

lastiger is. Een individuele afspraak behoort nog steeds tot de mogelijkheden. 

 

Spreekmoment 

Als het goed is, heeft elke oudste leerling van een gezin op school een inschrijfformulier van het 

spreekmoment ontvangen. Zo niet, neem dan graag contact op met de leerkracht. Graag zsm inleveren.  

We willen nadrukkelijk jullie allemaal spreken, helemaal nu het contact niet zo vanzelfsprekend is als 

normaal. Daarna zullen jullie de instructie ontvangen voor de virtuele ontmoeting. Mochten hierover 

vragen zijn of op problemen stuiten, neem dan graag contact op met de leerkracht.  
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Informatie avond 

Ook de informatie avond loopt, zoals al eerder gezegd, anders. Op donderdag 27 augustus zullen zowel de 

leerkrachten, de Medezeggenschapsraad (MR) als de Ouderraad (OR) een link naar een presentatie 

versturen zodat jullie dat op je gemak thuis kunnen bekijken. Vragen, opmerkingen kunnen vervolgens in 

de dagen daarna tot en met het weekend gesteld worden. De makers zullen een compilatie van de vragen 

maken en in de week daarop per mail (of in de google meet tijdens het spreekmoment bij specifieke 

individuele vragen) beantwoorden. 

 

Gym 

In verband met eerdere afspraken start onze gymleraar Bart op 2 september met de gymlessen voor de 

groepen 3 t/m 8 in de Kees Bonzaal. De bedoeling is dat hij dit jaar tot de overgang naar het sporthuis op de 

woensdag gym geeft in de grote zaal in de Kees Bonzaal.  

Ivm het meenemen van de gymkleding vernemen jullie via de leerkracht of de groep van jullie kind evt. al 

eerder start dan 2 september en of hij/zij, zo nodig, zelfstandig mag vertrekken vanuit de Kees Bonzaal 

(bijv. einde schooltijd of lunchpauze). Dan zal er verzocht worden hiervoor een toestemmingsformulier te 

ondertekenen. 

 

Toch een heel klein beetje feestweek 

Aankomende week zou het, als alles normaal zou zijn, tijd zijn voor de feestweek.  
Dit vindt nu geen doorgang maar toch wil de Stichting Feestelijkheden Abcoude (SFA) iets leuks doen voor 
de kinderen van de groepen 1 en 2. 
Zij hopen dat ze de kinderen van deze groepen blij kunnen maken met een lampion die ze op dinsdag 
avond, als gewoonlijk de lampionnen optocht zou zijn, in de tuin of achter het raam kunnen zetten. 
Komende maandag of dinsdag zullen de kinderen de lampion mee naar huis krijgen, uiteraard met het 
verzoek om ze dinsdagavond te ontsteken 
 

Ouderraad 

We danken Ghislaine Tjoa en Heleen van Straten die dit schooljaar afscheid nemen van de Ouderraad, voor 

hun inzet de afgelopen jaren. Zij worden opgevolgd door Jacqueline Portegies, Marloes Ephraïm-Versluis en 

halverwege het jaar Astrid Kale, die de taak van financiën zal overnemen van Dorien Kreeftenberg.  

 

Uitslag onderzoek drinkwater loodleidingen 

In februari heeft een onderzoek plaats gevonden naar het gehalte aan lood in het drinkwater bij CNS 
Abcoude vanwege het feit dat het schoolgebouw van voor 1960 is. De uitslag is voor de vakantie 
doorgegeven, maar gezien het feit dat we toen andere prioriteiten hadden, en het geen urgentie behoefde, 
hierbij alsnog de uitslag. 
De vier afgenomen monsters vallen binnen de norm, waardoor er zijn geen verder acties nodig zijn. 
  
 

 

 

Belangrijke dagen: 

27 augustus: digitale info-avond  

31 augustus t/m 3 september: digitaal spreekmoment 

18 september: groep 1, 2 en 3 vrij 

22 september: start Kinderboekenweek “En toen…” 

8 oktober: einde Kinderboekenweek 

12 t/m 16 oktober: herfstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 september 2020 



 

Hartelijke groet, 

Team CNS 

     


