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Voorwoord
Beste (aanstaande) ouders, verzorgers,
Na een gezellige Paasviering vorige week, was afgelopen donderdag de start van het schoolbrede
voorjaarsproject, dit keer over Vrijheid. In samenwerking met het Cultuurhuis Abcoude en met veel
improvisatie van de projectcommissie, krijgen alle kinderen buiten een les beeldende vorming, drama en
muziek in dit thema. Daarnaast wordt er in de klas ook rondom dit thema gewerkt. Bij de onderbouw gaat
het om rood- en geelland waarin bij de inwoners nogal wat vooroordelen bestaan die overbrugd moeten
worden. Bij de bovenbouw wordt aandacht aan de beide wereldoorlogen besteed.
Zoals in de jaarkalender staat, is er op 29 april de afsluiting van dit project met ouders. We zijn nog bezig
met de organisatie hoe we jullie op die dag na school toch nog “live” wat kunnen laten zien rondom school.
Tijd en hoe het in zijn werk gaat, wordt nog doorgegeven.
Ik ben ook in contact met de organisatie van de avondvierdaagse. Er wordt gekeken of een alternatief
mogelijk is waarbij er per gezin ingeschreven kan worden, dus niet per school. Zodra ik hierover bericht
heb, geef ik het door.
Het blijkt dat sommige ouders de tevredenheidsenquête niet hebben ontvangen, ook niet in de spambox.
Binnenkort zal ik hem nog een keer sturen met een reminder. Hopelijk lukt het dan wel om iedereen te
bereiken.
In deze brief verder o.a. informatie over de straatdienst voor school, koningsdag, het schoolreisje en het
vakantierooster voor volgend schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Namens team CNS,
Lynn d’Huy
Straatdienst in- en uitgaan van de school
Van de weersomstuit waren we even vergeten dat de “loulou-app” voor het inschrijven van de straatdienst
maar tot Pasen liep. Fantastisch dat ouders zich zelfs meerdere keren hebben ingeschreven. Leuk als de
ouders (ook bovenbouw) die nog niet geweest zijn een keertje willen posten voor school. Zo heb je meteen
weer (al is het maar kort) dat broodnodige contact met de andere ouders en help je mee aan een veilige
omgeving voor de school.
Klik op de link om je in te schrijven. http://loulouapp.com/pollMain.php?tag=1208433s5dgvd7lmdyi4q84z
Koningsdag
Vrijdag 23 april wordt Koningsdag normaal met spelletjes op de sportvelden gevierd met de andere
scholen. Dat gaat dit jaar niet door. We zullen er op school aandacht aan besteden. Die dag is er
continurooster en zorgt de ouderraad voor een extraatje (hotdog) bij de zelf meegebrachte lunch. De

school gaat tussen 14 en 14.15 uur uit (vanwege de verschillende uitgaanstijden). De precieze uitgaanstijd
per bouw en extra informatie over deze dag wordt nog doorgegeven.
In het kader van de Koningsdag op de 27e hier nog een leuke link vanuit de Ronde Venen.
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kids-kleedjesmarkt-drv

Datum schoolreisje verplaatst
Omdat de vooruitzichten nog te onduidelijk zijn en om te voorkomen dat we op het laatst de kinderen toch
nog moeten teleurstellen, verplaatsen we het schoolreisje van vrijdag 11 juni naar vrijdag 24 september.
Volgend schooljaar gaan we dan twee keer op schoolreisje!! Op 24 september gaan we met groep 1 t/m 8
op schoolreisje en aan het eind van het schooljaar mogen groep 1 t/m 7 nog een keer.
Waar gaan we heen? Dat is de grote vraag waar we druk mee bezig zijn. Er zijn voor de bovenbouw 2
bestemmingen uitgekozen door de meesters en juffen en 1 bestemming wordt uitgekozen door de
leerlingenraad. Ook voor groep 1 t/m 3 blijft het nog even spannend waar we naar toe gaan. Binnenkort
krijgen jullie het te horen!
LET OP:
Ook al gaan we pas 24 september op schoolreisje, de voorbereidingen starten al wel dit schooljaar. Wil je
als begeleider mee op schoolreisje op 24 september? Van 17 tot 25 mei kunnen ouders zich aanmelden.
Voor die datum volgt nog informatie hoe iedereen zich aan kan melden.
Wachtlijst bij Kindenco
Doordat de school groeit, groeit automatisch de behoefte aan kinderopvang na school. Helaas hebben we
vooral donderdag ruimtegebrek op Pleinzicht voor de kleuters, waardoor er voor die dag een wachtlijst is.
Gelukkig heeft Kindenco ook een locatie bij de sportvelden waar meerdere kinderen vanaf 7 jaar van de
CNS naar toe gaan en waar wel plek is. Ze worden dan na school opgehaald door Kindenco. Binnenkort (als
Pleinzicht weer helemaal open is) zal er weer een wenmoment zijn dat de kinderen vanaf 7 jaar van
Pleinzicht daar een keertje kunnen kijken. Doordat de wat oudere kinderen daar naartoe kunnen, wordt er
automatisch ruimte gecreëerd voor de kinderen van de ouders die nu nog op de wachtlijst staan. Patricia
Schipper van Kindenco kan er alles over vertellen als je interesse hebt om je kind daarvoor aan te melden.
Zie verder nog de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is door de MR goedgekeurd. Wij volgen als Abcoude de
vakantiedata van de regio Noord. De vrij te besteden week valt komend schooljaar aansluitend aan het
Pinksterweekend. Dit om de lange lesperiode tussen de meivakantie tot de zomervakantie te onderbreken.
Vakanties en feestdagen 2021-2022
Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
19 t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag
15 april 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Koningsdag
27 april 2022
Meivakantie
30 april t/m/ 8 mei 2022
Bevrijdingsdag
5 mei 2022, valt in de meivakantie
Hemelvaart
26 mei en 27 mei 2022
Pinkstervakantie
4 t/m 12 juni 2022
Tweede Pinksterdag
6 juni 2022, valt in de Pinkstervakantie
Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022
Klus- en opruimdag
Eigenlijk stond voor vandaag een klus- opruimdag gepland. Deze is vanwege alle Corona-maatregelen niet
doorgegaan. Echter, dit betekent niet dat er helemaal geen klussen zijn. Mocht je in staat zijn om ergens
tussendoor de komende weken na schooltijd een klusje te doen, meld je dan graag aan bij Peer. Dan
kunnen we kijken of er Corona-proof toch nog wat voor elkaar te krijgen is. Een stuk ongezelliger dan de

normale klusdag, maar de waardering is hoe dan ook groot! Mailadres Peer:
pvdplas@vechtstreekenvenen.nl
Fietsen voor de school na schooltijd
Dat jullie het weten! Helaas zijn we niet meer zo’n idyllisch dorp dat je je fiets straffeloos voor de school
kunt zetten na schooltijd (al helemaal niet zonder slot). Helaas lijkt er dit weekend een fiets (kaliber
omafiets maar dan kleiner) weggenomen te zijn. Mocht iemand iets gezien hebben, laat het weten. En
laatst betrapte een ouder ook iemand die een fiets uit het rek probeerde te halen.
Belangrijke dagen:
 8 april: start schoolproject
 20 t/m 22 april: cito eindtoets groep 8
 23 april: Koningsspelen, continurooster school uit tussen 14 en 14.15 uur
 27 april: Koningsdag, vrij
 29 april: afsluiting schoolproject
 3 mei t/m 14 mei: meivakantie
 18 mei: schoolfotograaf
 19 mei: luizencontrole
 24 mei: Tweede Pinksterdag, vrij
 26 t/m 28 mei: avondvierdaagse
 2 juni: meesters- en juffendag
 9 juni: studiedag
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 juni.
Hartelijke groet,
Team CNS

