
 

 

Voorwoord 

Net nog voor de voorjaarsvakantie een "ouderwetse" nieuwsbrief zonder allerlei nieuwe maatregelen of 
andere wijzigingen in schema's, roosters of wat dan ook (behalve dan de data i.v.m. het rapport). 
Eigenlijk zijn we over het algemeen heel tevreden over hoe de kinderen het nu weer op school doen. Juist 
vooral het rekening met elkaar houden, op je beurt wachten en meer van dat soort sociale punten van 
interactie vergen nu weer wat meer aandacht. Aan de andere kant waren de kinderen verheugend 
geïnteresseerd in elkaars wel en wee. Aan deze sociaal- emotionele aspecten hebben we de afgelopen 
twee weken extra tijd besteed. 
Bij deze nieuwsbrief ook nog een paar bijlagen, o.a. een kennismakingsbrief van de nieuwe voorzitter van 
de raad van bestuur, Heb Huibers. En ook een brief vanuit de buurtsportcoach van de provincie Utrecht 
over een sportactiviteit en een voorjaarsvakantieboek ter info. 
 

Gewijzigde data 
Hieronder de gewijzigde data i.v.m. het uitstel van het rapport. 

 vrijdag 19 maart: 1e rapport (nog zonder cito uitslagen). 
 maandag 22 maart: start inschrijven spreekmoment (via Parro, er volgt nog bericht hierover hoe). 

We verwachten dat in principe iedereen zich inschrijft. 
 ma 29, di 30, wo 31 maart spreekmoment (vooralsnog nog steeds via Meet) 

 

Vanuit de Ouderraad 
Zoals al eerder gemeld zijn er vanuit de gelden van de 
ouderraad spullen voor de kinderen aangeschaft. O.a. de 
techniekdozen (zie foto), en met de playmobil voor de 
kleuters wordt al intensief gespeeld.  
Wij zijn overigens in het algemeen op school altijd blij met 
dat soort speelgoed (barbies/huishoek- en 
poppenhuisspullen, autootjes, knex, lego, duplo etc). 
Mocht het eigen kroost uitgespeeld zijn en jullie weten niet 
wat je ermee moet, weet ons dan te vinden! Het is altijd 
weer enorm leuk om zo af en toe door ouders van 
(oud)leerlingen benaderd te worden of we nog behoefte 
hebben aan boeken en/of speelgoed. Alleen al het feit dat 
er (ook na hun CNS-tijd) aan ons gedacht wordt, blijft hartverwarmend. 
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Het pannenkoekenfeest (zie foto bovenaan), vanuit de OR gefinancierd, was voor alle kinderen ook een 
groot succes. Het allerleukste was, dat groep 3, die juist die dag het letterfeest vierde (omdat ze nu alle 
letters kennen), dacht dat dit speciaal voor hen georganiseerd was. 
Zoals al eerder bericht, is de jaarlijkse ouderbijdrage uitgesteld en wordt deze pas in april (evt. aangepast) 
geïnd. 
 

Luizencheck 
Nog steeds vinden er geen luizenchecks op school plaats. Vriendelijk verzoek om de kinderen, voordat ze 
weer naar school gaan, in het laatste weekend van de vakantie te checken op luizen/neten en dan graag 
voordat ze naar school gaan maatregelen nemen. Ik stuur volgende week nog een reminder! Blijf wel graag 
doorgeven aan de leerkracht als luis geconstateerd wordt. Zo kunnen we een uitbraak voorkomen. 
 

Bibliotheek 
Hoewel er nog geen biebouders in de school zijn, kan er op de woensdag nog steeds geruild worden. Het 
biebboek kan op die dag dus mee naar school. Normaal gaat er rond deze tijd (zo nodig) een bericht uit als 
een boek te lang thuis ligt. Dat duurt nu dus helaas nog iets langer. Check graag hoe dan ook thuis even of 
er niet nog toevallig een biebboek ligt en geef het mee naar school. 
 

Gym 
Ondanks het bericht dat we meteen na het opengaan zouden starten met gym in het sporthuis, is dit vanuit 
de stichting even een halt toegeroepen. Dit i.v.m. de Coronamaatregelen waarbij we proberen de groepen 
zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen (vooral binnen). De week na de voorjaarsvakantie 
blijft nog steeds een buitengym dag waarbij er geen fietstocht nodig is. En dan hopen we dat we daarna 
eindelijk echt de tocht met het fietsen en de bus (gr 3/4) kunnen starten. Zodra dat kan, wordt daarover 
vanuit de leerkracht gecommuniceerd (i.v.m. de hulpouders en die dan nodig zijn en evt. andere gymtijd). 
 
Zo fijn dat de afgelopen twee weken bij ons Coronaloos verlopen zijn. Tot nader order houden we echter de 
Stichtingsafspraak aan dat we zo min mogelijk "externen" in het gebouw willen. Binnenkort wordt het 
nieuwe protocol rondom (individueel/groeps)-thuisonderwijs toegezonden. 
Voor nu allemaal een relaxte week toegewenst, waarin er in ieder geval gelukkig niets verwacht wordt aan 
thuisonderwijs!  
 

Belangrijke dagen: 

 22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie 

 25/26 eigen luizencontrole 

 17 maart studiedag 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 maart.  

 

Hartelijke groet, 

Team CNS 

     


