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Voorwoord
Dat was wel even schrikken vorige week, drie teamleden afwezig ivm Corona. Gelukkig is Kimberly gisteren
alweer gestart. Loes en Cees zullen er deze week zeker niet zijn. En laten we hopen dat het hierbij blijft. Zelf
ben ik gelukkig niet ziek geworden en heb vanuit huis kunnen werken. Ook wel een aparte ervaring. Ik
begrijp een stuk beter hoe dat voor jullie moet voelen. En ik hoop dat het jullie wel lukt om af en toe te
bewegen tussen de bedrijven door .
Er zijn ook nog andere dingen het noemen waard. Afgelopen week was de start van de BSO Kindenco op de
woensdag. En groep 1C is in het lokaal in Pleinzicht gestart. Daarnaast zijn wij in oktober gehercertificeerd
als partnerschool van de Marnix Pabo in Utrecht. Het hebben van stagiaires in onze school zorgt ervoor dat
wij steeds weer op de hoogte worden gesteld van de laatste inzichten op het gebied van onderwijs en wij
hebben de verantwoordelijkheid om de stagiaires goed te begeleiden.
Vanuit de gedachte dat wij zelf onze omgeving ook moeten verzorgen, hebben de bovenbouwgroepen af
en toe pleindienst. Groep 8 heeft vorige week het voetbalplein grondig onderhanden genomen vanwege de
herfstbladeren. En de kleuters maakten vanwege de herfst een kabouterwandeling (zie foto’s).
Een minder leuk puntje is, dat na schooltijd het slot van de fiets van een van de kinderen voor school is
geforceerd. Het is gelukkig niet gelukt om de fiets mee te nemen, maar het is wel goed dat jullie weten dat
dit gebeurd is.
De Kinderboekenweek was weer een groot succes. Mede dankzij de ouderbijdrage zijn er schrijvers de
klassen in geweest en naderhand bekende een leerling aan mij dat hij denkt dat hij talent heeft voor het
schrijverschap! De schittering in zijn ogen gaf me het gevoel dat hier een zaadje voor de toekomst is
geplant.
Over de ouderbijdrage gesproken, vanaf deze nieuwsbrief hebben we een nieuwe rubriek vanuit de
Ouderraad waarin jullie op de hoogte worden gehouden van wat er allemaal met jullie ouderbijdrage op
school gedaan wordt. Dit, informatie over bijvoorbeeld de week van de Mediawijsheid, “Oh, kom er eens
kijken. . .”, Sint en Kerst vinden jullie allemaal in deze nieuwsbrief. En …, denk aan morgen, de laatste dag
dat er voor het spreekmoment kan worden ingeschreven tot 14.30 uur. Geef tijdens het gesprek graag aan
de leerkracht door hoe deze manier van inschrijven bevalt. Eind deze week wordt een link voor het “meet”
gesprek toegestuurd (tenzij anders is afgesproken).
Lynn d’Huy

Vanuit de Ouderraad
We zijn voornemens om jullie middels deze weg met meer regelmaat bij te praten over de activiteiten van
de ouderraad (OR) en daarmee de ouderbijdrage.
Zoals te zien was in de OR-presentatie van de digitale informatieavond, hebben wij een mooie investering
kunnen doen met het restant budget uit de geannuleerde activiteiten vanwege Covid-19. Zo zijn er nieuwe
stepjes gekocht voor op het schoolplein (zie foto). Er zijn tweedehands fietsen opgeknapt en daarmee
aangeschaft voor leerlingen in de bovenbouw om naar het
gymlokaal te fietsen, omdat zij niet met de fiets naar school
kunnen komen. En de bibliotheek is aangevuld met nieuwe
boeken. En, de groepen zijn tijdens de kinderboekenweek
bezocht door een schrijver. Tot slot is de OR in overleg geweest
met de leerlingenraad om nieuwe schoolplein attributen voor de
bovenbouw aan te schaffen.
Daarnaast is de OR samen met de docenten bezig met het
maken van de plannen voor Sinterklaas en Kerst, waarbij
rekening wordt gehouden met een eventueel alternatief Corona
programma. Qua uitgaven vanuit de ouderbijdrage kun je dan denken aan versiering, snoepgoed,
cadeautjes e.d.
Week van de Mediawijsheid
Op school werken we met leerteams die het voortouw nemen bij het ontwikkelen van ons onderwijs. In het
kader van de zogenaamde “21ste eeuwse vaardigheden” hebben we ons op school gebogen over de leerlijn
Mediawijsheid. Op school leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Maar ‘lezen en schrijven’ met
digitale media is ook een noodzakelijk onderdeel van het curriculum. Immers, alleen met de juiste kennis en
vaardigheden kunnen de kinderen straks volwaardig en actief meedoen aan onze moderne samenleving.
Naast dat het in de bovenbouw regelmatig een onderwerp van gesprek is, gebruiken wij daarvoor jaarlijks
de week van de mediawijsheid om de kinderen het nodige bij te brengen. Bijv. het bewust en kritisch
omgaan met nieuwe media. Ook leren ze over de invloed die media kan hebben op onze samenleving en op
henzelf. Richting bovenbouw leren ze ook hoe ze actief (sociale) media kunnen gebruiken om informatie te
maken, te presenteren en te delen. In de bovenbouw maken de kinderen spelenderwijs kennis met de
kansen en de gevaren van media. Gr 7 en 8 bijv. gaan voor “MediaMasters” in de klas en thuis aan de slag
met verschillende opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws. In de onderbouw gaan ze aan de slag met lessen waarin ze de verschillende media kunnen
benoemen die zij gebruiken en dat iedereen andere media-voorkeuren kan hebben. En wordt er gesproken
waarom afspraken over mediagebruik noodzakelijk zijn. Ze leren ook welke media-inhouden voor hen
geschikt zijn en hoe ze kunnen handelen als ze ongeschikte media-inhouden zien. Wellicht een moment
voor jullie om het gesprek hierover thuis ook aan te gaan nu we het er deze week op school ook over
hebben. Meer weten? https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-enopgroeien/basisschoolkind/media/mediagebruik/adviezen-mediagebruik-kinderen.html
Oh, kom er eens kijken ….
Komende week staat ook het jaarlijkse kijkje in de klas weer op het programma. Dat gaat hem dus helaas
ook niet worden zoals we dat normaal doen. Om tegemoet te komen aan de wens van ouders om in ieder
geval iets van een idee te krijgen hoe het er in de klas aan toe gaat (naast hopelijk de berichten met foto’s
die jullie via Parro ontvangen), hebben we bedacht om per klas een kort filmpje te maken om een impressie
te geven van hoe het er in de klas aan toe gaat. Het haalt het niet bij de “live experience”, maar het is wel
een poging om iets van de sfeer en het lesgeven in de klas aan jullie over te brengen. Ik kan jullie overigens
welgemeend zeggen, dat de sfeer en de rust op school mij een enorm gelukkig gevoel geeft. Vanwege het

feit dat sommige collega’s afwezig zijn ivm Corona zal dat iets later zijn dan deze week. Tussen eind deze
week en eind volgende week kunnen jullie een filmpje van de groep tegemoet zien.

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest. Hoewel we weten dat jullie als ouders dit feest graag
meevieren, zal er dit jaar geen grote aankomst buiten zijn. Hoe Sint dan wel op school aanwezig zal zijn, is
nog even een verrassing! Omdat we willen proberen het feest wel zo “gewoon” mogelijk door te laten
gaan, zetten we de traditie van surprises voor alle groepen wel voort. De surpriseavond van 23 november
zal alleen niet gebruikt worden door de “hulppieten” om op school surprises in elkaar te knutselen, maar
om de surprises te brengen. De ouders van de groepen 1 t/m 4 hebben hier al een e-mail over ontvangen
met meer informatie vanuit de Sintcommissie. Zie graag ook alvast onderaan deze nieuwsbrief de
gespreide uitgaanstijden op de 4e december voor de groepen 1 t/m 4 i.v.m. de tijd die het kost om de
gekregen surprise naar buiten brengen.

Kerst
Kerst wordt, gezien de nieuwe maatregelen, ook weer anders dan normaal. De kerstviering op 17 december
’s avonds zal niet doorgaan. Vrijdag de 18e december wordt er wel aandacht besteed aan Kerst en natuurlijk
zullen de kinderen vooruitlopend op die dag druk in de weer zijn met liedjes en voorbereidingen voor die
dag. De kerstcommissie zal hier binnenkort over berichten.

Moestuin
De leerlingenraad is weer bij elkaar geweest onder de bezielende leiding van juf Marcella.
De moestuin kwam ter sprake en de kinderen willen graag aan de bak! Hebben jullie misschien nog
emmertjes, schepjes over thuis die we hier op school mogen gebruiken? (liefst dat we ze hier mogen laten
staan). Mochten jullie bollen, of evt. eetbare stekjes hebben, geef dit graag mee aan je kind met het bericht
dat ze dit aan juf Marcella mogen geven. We hopen op een vrolijke moestuin binnenkort.

Haal- en brengmomenten
Voor de volledigheid nog een keer in de nieuwsbrief. Hoewel we geen officiële vergunning hebben om de
straat af te zetten, doen we dit wel. We willen jullie vragen de straat zoveel mogelijk gebruiken alsof hij
niet is afgezet. We zien af en toe een (niet-) CNS'er een poging doen om door een pratende groep midden
op straat heen te komen. Zo iemand gaat dan per fiets op de stoep verder. Dat komt de veiligheid niet ten
goede. Houd te allen tijde de straat wel bereikbaar voor fietsers en andere wandelende dorpsgenoten en
dus die evt. buurtbewoner die er met de auto toch even in- of uit moet. Blijf ook letten op de 1,5 meter en
blijf niet staan praten.
Als we daar allemaal aan blijven denken, kunnen we deze manier van naar school brengen zolang mogelijk
volhouden. Komende week zal Lynn ook buiten staan om mensen hier, indien nodig, extra op te wijzen.

Belangrijke dagen:
5 t/m 11 november: inschrijven spreekmoment via Parro
9 t/m 13 november: digitale Oh kom er eens kijken
17 november: lootjes trekken groep 5 t/m 8
17, 18 en 19 november: spreekmoment
23 november: surprises naar school brengen volgens schema (volgt) groep 1 t/m 4
24 november: schoen zetten op school
27 november: groep 1 t/m 3 vrij
4 december: Sinterklaasfeest! Groep 1/2 om 12.00u uit, groep 3/4 om 12.15u uit en groep 5 t/m 8 om
12.30u uit.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 december.
Hartelijke groet, Team CNS

