Nieuwsbrief nr.2: september 2020

Voorwoord
Beste (aanstaande) ouders, verzorgers,
Inmiddels beginnen we ons te realiseren wat de protocollen rondom Corona voor impact hebben. Niet per
se leuk maar ze geven ons gelukkig ook een zeker houvast. Ook al worden ze steeds aan de actualiteit weer
bijgesteld. Vanaf vandaag ook weer, o.a. met een verruiming van de leeftijdsgrens voor neusverkoudheid
naar 12 jaar. Zie hiervoor graag in de bijlage het bericht hierover vanuit de Stichting.
In de communicatie proberen we zo transparant mogelijk te zijn, maar ook niet iedereen gek te maken met
het nieuws van een evt. positieve Corona-test van iemand rondom school. Daarbij kan totale transparantie
ook niet want privacy dient gerespecteerd te worden en daarvoor vraag ik jullie begrip. Met de
klassenouders heb ik afgesproken dat als er een bericht te versturen is dat onrust kan veroorzaken, ik hen
zo mogelijk hierover al heb ingelicht. Dit zodat zij de evt. zorgen/vragen kunnen kanaliseren en ik zo min
mogelijk individuele mails hoef te beantwoorden.
Deze week ontvangen jullie ook een plan over hoe we omgaan met de verschillende soorten mogelijkheden
van thuisonderwijs, doordat bijvoorbeeld een leerling langer thuis moet blijven of een leerkracht. Met zulke
situaties hebben we ondertussen ook al te maken. We hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk hoeft te
worden ingezet.
Je zou bijna denken dat Corona het enige is waar we mee bezig zijn. Niets is echter minder waar. Wij
hebben bijvoorbeeld het huwelijk van juf Bianca en haar man Tom gevierd op 30 augustus. En dit daarna
nog eens dunnetjes op school over gedaan met een welkom van alle kinderen en een speciale ceremonie
voor de groep van Bianca (zie de foto). In groep 3 worden er Bewegend Leren lessen gegeven op het
schoolplein, we hebben vorige week een ontruimingsoefening gehad, de Kinderboekenweek wordt
vandaag geopend, en we zijn een nieuwe zaak methode aan het uitproberen (“Blink”).
In deze nieuwsbrief nog een bericht over Parro, de uitkomst van de ouderenquête, oproep voor een GMRlid, meer over Kinderboekenweek, goed nieuws over de openingsdagen van de BSO en last but not least, de
website die vernieuwd is alsmede het iets aangepaste logo.
Lynn d’Huy

Goed nieuws vanuit Kindenco ivm de woensdag
Vanwege voldoende belangstelling kan vanaf 1 november “Villa Pleinzicht” ook op de woensdag open voor
de buitenschoolse opvang. Ga voor het aanmelden graag naar de website van Kindenco of via onze website
onder het kopje opvang.

Kinderboekenweek “En toen…”
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in de oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Op dinsdag 22 september wordt iedereen
uitgenodigd om verkleed op school te komen. In
een dinopak, als ridder, als iemand uit het oude
Egypte of Griekenland, als Napoleon, Anne Frank of
ontdekkingsreiziger, als uitvinder, als bekende
koning of prinses. We openen dan
de Kinderboekenweek met een tijdmachine.
Vanwege de Corona maatregelen zal er dit jaar geen boekenverkoop in de hal zijn. In plaats daarvan willen
we (buiten) een plek organiseren voor boekenruil. Dus heeft jullie kroost een boek allang uit; geef het dan
mee naar school waar jullie zoon of dochter het kan ruilen voor een andere. Een mooie reden om de
boekenkast thuis eens langs te lopen.
De Readshop heeft een deal dat als je daar een boek koopt tijdens de kinderboekenweek en zegt dat je van
de CNS bent, dan krijgt de school een deel van de opbrengst waar we nieuwe bibliotheekboeken mee
kunnen kopen.
Via Parro en hopelijk door de enthousiaste verhalen van de kinderen worden jullie op de hoogte gehouden
van onze tijdreizen.
Parro
In de vorige nieuwsbrief werd het verzoek gedaan om na het aanmelden bij Parro ook de privacy
voorkeuren aan te geven. Vanaf de start van de kinderboekenweek, gaan wij ervan uit dat jullie je
voorkeuren voor jullie kinderen hebben doorgegeven. Vanwege de afstand doordat jullie de school niet in
kunnen, hopen we jullie via Parro o.a. wat mee te geven over wat er tijdens de Kinderboekenweek allemaal
gedaan wordt.
•

•

Mocht het nog niet gelukt zijn om aan te melden, maak dan gebruik van de helpdesk van Parro,
waarop je antwoord vindt op de meeste vragen. Dit is te vinden onder tabblad 4 ‘Instellingen’
onder ‘Parro support’. Of ga naar: https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders
Neem contact op met de leerkracht van je kind, zodat deze de vraag kan beantwoorden of
doorgeven aan onze afdeling ICT: zij nemen vervolgens weer contact op.

Website en logo
Door alle Corona perikelen is de lancering van ons ge-updated logo en website (neem
maar een kijkje op https://www.cnsabcoude.nl) een beetje tussen wal en schip
geraakt. Dus dan maar ‘gewoon’ even hier in deze nieuwsbrief. In alles herkenbaar en
vertrouwd maar toch helemaal van nu zodat we er weer een hele tijd mee vooruit
kunnen!
Ontuimingsoefening
Afgelopen dinsdag hadden we onze eerste ontruimingsoefening van dit jaar. In de stralende zon liepen alle
groepen zeer gedisciplineerd samen met hun juf of meester de school uit naar het speeltuintje op de
Raadhuislaan. Daar werden alle koppen geteld en kon iedereen weer naar school. Hoewel de kleine
kinderen het echt behoorlijk indrukwekkend vonden, was het verder een geslaagde oefening.
Ouderenquête van afgelopen december

Hoewel het behoorlijk oud nieuws is, wil ik jullie toch nog een kleine update geven van de uitkomst van de
ouderenquête die afgelopen december al was afgenomen. Daarna gebeurden er dingen die meer prioriteit
hadden, waardoor ik er nu pas mee doorkom.
Gelukkig waren jullie toen in ieder geval zodanig tevreden dat jullie de CNS gemiddeld een 8,2 gaven. Daar
zijn we heel blij mee.
Zo zijn jullie over het algemeen tevreden over het pedagogisch klimaat, toegankelijkheid van het team, het
didactisch handelen. Verbeterpunt was de verkeersveiligheid rondom school. In afwachting van en met
steeds weer aan de bel trekken bij de gemeente hebben we nu dus gekozen voor het totaal afzetten van
het stuk voor de school. Zie verder de samenvatting van de score in de bijlage.
Weerbaarheidstrainingen
De gemeente subsidieert een aantal trainingen die te maken hebben met weerbaarheid, maar ook
bijvoorbeeld faalangsttraining. Alle informatie over de trainingen voor komend schooljaar is op de website
van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) te vinden. Mochten jullie belangstelling hebben, kunnen jullie
dit ook aangeven bij de leerkracht van je kind. Aanmelden kan via deze website:
www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen
De GMR van Vechtstreek en Venen is op zoek naar een nieuw lid oudergeleding!
In de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Vechtstreek en Venen is een vacature
ontstaan.
Ben jij bereid om:
- tijd vrij te maken voor de 13 scholen binnen de stichting Vechtstreek en Venen
- Input te leveren in het belang van onze kinderen en leerkrachten;
- CA 6-8 vergaderingen per schooljaar in de avonduren bij te wonen:
En ben je in voor:
- Een goede discussie ter verbetering van het school overstijgende beleid;
- De functie van sparringpartner voor college van bestuur en raad van toezicht?
Dan is dit je kans om je aan te melden voor de GMR!
Ervaring of zitting in een lokale school-MR is handig/nuttig, maar absoluut niet noodzakelijk.
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een reactie met een korte motivatie met daarin wie je bent en
waarom je in de GMR wilt via gmr@vechtstreekenvenen.nl
Een sollicitatiegesprek kan deel uitmaken van het proces, bij meerdere kandidaten kunnen er verkiezingen
gehouden worden.
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de GMR; Jos Eveleens via
gmr@vechtstreekenvenen.nl
Over de GMR:
De GMR is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die "bovenschools" geregeld zijn of die van
belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van de scholen. Op sommige punten heeft de GMR
adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of
voor één van de geledingen (personeel of ouders). Lokaal komen onderwijskundige en organisatorische
zaken aan de orde in de Medezeggenschapsraad van een school en worden school overstijgende thema’s in
de GMR met de het college van bestuur besproken. Op de website van de scholen kun je zien wie de lokale
MR-vertegenwoordigers zijn.

Engels na school
Hoewel de kinderen op school al Engels krijgen, is er een mogelijkheid om dit ook naschools nog te
doen. Fun Learning English kan bij ons na school lesgeven bij genoeg aanmeldingen. Bij interesse,
zie de bijlage.

Belangrijke dagen:
18 september: groep 1 t/m 3 vrij
22 september t/m 8 oktober: Kinderboekenweek, thema “En toen…”
12 t/m 16 oktober: herfstvakantie
21 oktober: luizencontrole
6 november: groepen 1/2 vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 november.
Hartelijke groet,
Team CNS

