
 

 

 

 

Voorwoord 
Wat een topontdekking dat Parro echt goed gelezen wordt en al niet meer weg te denken valt in 
onze schoolcommunicatie nadat we er dit schooljaar mee begonnen zijn! Na de oproep via Parro 
aan het einde van de dag ergens vorige week, kwamen de kinderen massaal met een emmer(tje) 
naar school om te helpen om de berg met houtsnippers, (die we die ochtend zouden ontvangen 
van de Gemeente) te vervoeren naar “het bosje”. Vrijwel iedereen heeft meegeholpen en wij 
hebben als team de restanten aan het eind van de dag nog even gezamenlijk opgeruimd. Het 
voelde bijna een beetje als een teamuitje. Een beetje tragisch, maar echt een lichtpuntje in deze 
tijden, waar elke activiteit met gedoe gepaard gaat omdat het weer net even anders moet dan 
normaal. Gelukkig is het toch gelukt om iets van een alternatief te bieden voor de familie-avond 
en ook Pasen wordt gewoon gevierd, ook al gaat dat op een andere manier. We kunnen het 
vooralsnog weer in de school vieren. Een jaar geleden zaten we nu al met z’n allen thuis. De 
voorbereidingen voor het schoolbrede voorjaarsproject dat over Vrijheid zal gaan, zijn ook in volle 
gang. En zo zijn we met alle activiteiten bezig om te kijken hoe we daar toch nog een leuke draai 
aan kunnen geven. 
Ondertussen zijn de kleuters helemaal vol van het thema “museum”. De kunstwerken schieten de 
pan uit en groep 1 C heeft zelfs een vitrine (zie foto bovenaan) ingericht. 
Lees verder in deze nieuwsbrief het verzoek om snelle reactie ivm een bericht vanuit de Stichting, 
de ouderbijdrage, Corona update en gym. 
Namens team CNS, 
Lynn d’Huy  
 
Bericht ivm de GGD door de stichting 
Lees graag het bericht vanuit de Stichting door en mail graag vóor dit weekend naar 
administratie.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl als jullie bezwaar hebben tegen het doorgeven van 
genoemde gegevens in de brief in het geval een groep op school in quarantaine moet. 
 
Ouderbijdrage dit jaar 
In overleg met de ouderraad en na goedkeuring van de MR is besloten om de jaarlijkse bijdrage dit 
jaar te halveren tot 17,50 euro per leerling. Dit omdat sommige activiteiten maar deels door 
konden gaan vanwege Corona. Maar we gaan ervan uit dat zaken als Kerst en Sinterklaas ed. in 
ieder geval doorgaan. Daarnaast zijn er dit jaar nieuwe sportshirts besteld, waarvan we hopen dat 
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de kinderen die tijdens de “alternatieve” Koningsspelen voor het eerst aan kunnen. Ze mogen 
gerust spectaculair genoemd worden J.  
Schoolkassa 
We willen dit jaar de bijdrage via “Schoolkassa” gaan innen. Dat is een systeem waarbij er meteen 
via “Ideal” betaald kan worden. Echter, dat heeft op dit moment nog wat voeten in de aarde om 
technische redenen. Zodra dit werkt zal er een verzoek gedaan worden om de bijdrage over te 
maken.  
 
Corona update 
Hoewel we gelukkig ten opzichte van andere scholen de afgelopen weken redelijk “corona-loos” 
hebben kunnen lesgeven, was het dus afgelopen weekend helaas raak. Er heerst ook iets van een 
gewone griep, waardoor er nu enorm veel getest wordt. Ook zijn er al meerdere leerkrachten die 
zich hebben moeten laten testen, zodat ze zo snel mogelijk weer terug naar school konden. 
Hoewel wij voorrang hebben bij het testen, betekent dit niet dat we dan ook meteen aan de beurt 
zijn. Het komt dus weleens voor dat een leraar er bij de start van de dag nog niet is omdat die nog 
getest moet worden. Gelukkig is de uitslag dan wel snel bekend. Het lukt vooralsnog wel om dit op 
te vangen, maar het kan gebeuren dat de test positief is en dan wordt het een stuk ingewikkelder. 
En het meest lastige is, dat we bij ziekte van een leerkracht nauwelijks mogelijkheid tot vervanging 
hebben. Het is de laatste dagen wat dat betreft een stuk spannender om alles “normaal” te laten 
verlopen. Nou ja, zoals mijn moeder altijd zei: “Count your blessings!!”.  
 
Pasen 
Over enkele weken is het Pasen! 
Door de huidige maatregelen rondom Corona, zal de Paasviering er dit jaar anders uitzien dan wij 
gehoopt hadden en gewend zijn. We vieren Pasen dit jaar op school in onze eigen groep met o.a. 
het paasverhaal en halverwege de ochtend paasactiviteiten.   
Paaslunch 
Ook dit jaar willen wij weer een Paaslunch organiseren. Zoals in de kalender staat, hebben we 
continurooster tot circa half twee. Alle kinderen blijven die dag lunchen op school. We hebben 
Kindenco aangegeven dat de TSO wordt geannuleerd. De Paaslunch zal gehouden worden in de 
eigen klas. De kinderen zullen gezellig eten samen met hun leerkracht. En vanuit de Ouderraad zal 
er een paasattentie komen en wordt de aankleding verzorgd. 
Voor de lunch wordt er wat van jullie zelf verwacht. Meer informatie hierover hebben jullie via de 
Paascommissie ontvangen. 
LET OP: 
De school gaat gefaseerd uit: 
Groep 1 t/m 4 gaat om 13.25u uit en  
Groep 5 t/m 8 gaat om 13.35u uit.  
 
Gym 
Vanuit de Stichting is nog steeds de afspraak van kracht dat er ivm het besmettingsgevaar alleen 
buiten gegymd mag worden met de gymleerkracht. (vanwege het feit dat Bart aan meerdere 
groepen les geeft en ook op andere scholen). Vandaag was de eerste keer dat de kinderen vanaf 
groep 5 t/m 8 (uitgezonderd gr 6 die dit deel van het jaar met Cees op de maandag gymt om 
roostertechnische redenen) er met de fiets allemaal op uit gingen naar het sportveld. Het was een 
supermooie dag, en eigenlijk is het behoorlijk soepel verlopen.  
Afspraak is trouwens wel, dat als een kind geen fiets heeft, deze niet mee kan naar de gym. 
Achterop zitten bij een ander willen we niet en de bagagedrager van de leerkracht /begeleiders 
houden we vrij voor noodgevallen. Vanuit de OR is er een fiets beschikbaar gesteld hiervoor (en er 
is nu al een gezin dat enorm aardig nog twee extra fietsen beschikbaar stelt). In principe gaan we 



 

 

ervan uit dat iedereen een eigen fiets regelt. Mocht dat problemen geven, dan kunnen jullie de 
leerkracht of mij hierover mailen.  
 
Broertjes, zusjes 
Af en toe zie ik leuke broertjes en zusjes aan het hek waarvan ik me afvraag of ze ook allemaal 
staan ingeschreven. Het is voor ons van belang, ook omdat we voorrang geven aan broertjes, 
zusjes, dat deze in ieder geval al genoteerd zijn. Mocht je twijfelen, stuur dan graag een bericht 
aan administratie.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl . Dan weten we zeker dat we niet in de 
problemen komen als deze 4 jaar wordt. 
 
Alternatieve familie “avond”. 
De alternatieve familie-avond die dus overdag plaatsvindt, 
gaat vandaag van start: 
Donderdag 25 maart: de leerlingen van de groepen 1 t/m 4  
Vrijdag 26 maart: de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 
De ouderraad heeft het podium mooi versierd voor deze 
gelegenheid. En als vanouds zijn er op de valreep toch weer 
boven verwachting veel aanmeldingen. Wij zullen ons best 
doen om jullie na afloop via Parro een inkijkje te geven van 
deze middag. Want als er iets is waar we altijd met z’n allen 
naar uitkijken, is het wel de familie avond.  
 
 
Overgenomen bericht vanuit Ouderslokaal 
Onderstaand bericht heb ik overgenomen uit een mail van Ouderslokaal een organisatie vanuit de 
gemeente. 
 
Wij hebben weer inspirerende activiteiten georganiseerd. Zoals jullie gewend zijn van ons zijn deze 
geheel kosteloos. Kunnen jullie ze onder de aandacht van de ouders brengen? Alvast dank. 
Aankomende activiteiten 
Woensdagavond 31 maart: Opvoeden na 
Scheiding   https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-0 
Donderdagavond 1 april:  Zoom Workshop Media 
Ukkies https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-media-ukkies 
Zondag 4 april (eerste Paasdag) Paaseier Jacht De Ronde 
Venen https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/paaseierjacht-de-ronde-venen 
Maandagavond 7 april: Praat Lokaal ASS https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-
lokaal-ass 
Maandagavond 7 april: Zoom Workshop Mindful 
Ouderschap https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-mindful-ouderschap-1 
Donderdagavond 22 april: Zoom Workshop Van Ruzie naar Rust tussen je 
kinderen https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-van-ruzie-naar-rust-
tussen-je-kinderen 
 
Mochten jullie bij ouders een behoefte op een bepaald thema opmerken, dan horen wij dat graag. 
We zullen hier dan op inspelen in ons aanbod. Mailadres: info@ouderslokaal.nl 
  
Flyer 
Tot slot (als uitzondering omdat het nu geen zin heeft om dit in de school te hangen) nog een flyer vanuit 
de hockeyclub als bijlage. 
 



 

 

Belangrijke dagen: 
• 25 en 26 maart: alternatieve familieavond (overdag dus). 
• 29, 30 en 31 maart: spreekmoment via “Meet” 
• 1 april: Paasviering. Let op: groep 1 t/m 4 om 13.25u uit, groep 5 t/m 8 om 13.35u uit. 
• 2 april: Goede Vrijdag  
• 5 april: Tweede Paasdag 
• 8 april: start schoolproject 
• 10 april: Klus- en schoonmaakdag? (nog niet zeker of deze door kan gaan). 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 april.  
 
Hartelijke groet, 

Team CNS 

     


