
 

Voorwoord 

Woensdag hadden we de evaluatievergadering van afgelopen schooljaar en vooruitblik voor het komende 

schooljaar. We zullen o.a. een cursus EDI (expliciete directe instructie) volgen om nog beter te kunnen 

differentiëren. We gaan starten met een nieuwe methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling, Kwink, 

die we dit jaar uit hebben geprobeerd. Daarover informeren we jullie bij de start van het schooljaar. Ook 

hadden we aandacht voor het nationale onderwijsplan (NPO). Zie hierover verder in deze nieuwsbrief.  

We naderen het einde van dit schooljaar alweer. Binnenkort zal de groepsindeling bekend gemaakt worden 

en kunnen we ons alweer opmaken voor het volgende schooljaar. Dat is samen met jullie, als olie in de 

raderen in de vorm van hulp en betrokkenheid op allerlei vlakken, toch een stuk gezelliger. Ik hoop ook dat 

jullie als ouders de mogelijkheid krijgen om gedurende een gezamenlijke borrel of wat dan ook te weten 

komen met wie jullie kinderen eigenlijk in de klas zitten. Ik heb toch goede hoop dat dat het komende 

schooljaar iets makkelijker wordt. Het zomerfeest kan nog geen doorgang vinden, maar we denken 

(misschien tegen beter weten in), dat we het nieuwe jaar kunnen starten met een openingsfeest. De datum 

komt in ieder geval in de kalender. En we starten het nieuwe schooljaar meteen met de feestweek. Zie 

verder in deze nieuwsbrief het bericht hierover. 

Maar eerst gaat groep 8 binnenkort gelukkig toch nog op kamp en bereiden zij zich voor op de eindmusical. 

We gaan op school nog afscheid nemen van Peer, ook al is het helaas qua ouders nog steeds niet mogelijk 

om met grotere groepen samen te komen, dus dat lossen we op een andere manier op. Dank nog namens 

Ilma voor alle lieve kaartjes en tekeningen bij haar afscheid!  

We hebben overigens een nieuwe CNS-vlag, door de ouderraad geregeld (zie foto) en volgend schooljaar 

zullen we de sportvelden opvrolijken met enorm opvallende sportshirts. Nu de scores nog :-). Verder in 

deze nieuwsbrief nog een hulpvraag voor volgend jaar alvast en een opsomming van verschillende 

activiteiten buitenschools. Ook nog een bericht over het innen van de schoolbijdrage. En hierbij het bericht 

dat de biebboeken vanaf woensdag 23 juni ingeleverd dienen te worden zodat de bibliotheek voor de 

zomervakantie in orde gebracht kan worden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens team CNS, 

Lynn d’Huy 

 
Nationaal onderwijsplan 
Vanuit de overheid hebben we plotseling via het Nationaal Programma Onderwijs veel geld in onze schoot 

geworpen gekregen, waar we allemaal plannen voor mogen maken, maar wel voor 1 juli en die plannen 

moeten we ook weer verantwoorden. Hoe fantastisch ook dat wij hiervoor geld krijgen, met het huidige 
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lerarentekort wordt het nog een uitdaging om hetgeen we zouden willen ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Het plan dat we maken wordt aan de MR voorgelegd ter goedkeuring.  

In het algemeen kunnen wij bij ons niet spreken van schoolbrede achterstanden na de tweede lockdown. 

Ook al zijn de cognitieve toetsen na de lockdown goed gemaakt, komt dit deels ook omdat de toetsen later 

gemaakt zijn dan normaal (er was dus meer onderwijstijd; ook al was een deel daarvan in de lockdown). 

We houden daarom rekening met een geringere groei van de leerlingen bij de toetsen aan het einde van dit 

schooljaar omdat er slechts een onderwijsperiode van ongeveer twee maanden is na de vorige afname 

(i.p.v. drie maanden). De inschatting is wel dat de schoolnormen behaald gaan worden. Naast aandacht in 

het plan voor de cognitieve kant, besteden we ook aandacht aan het sociaal- emotionele welbevinden in 

onze plannen. 

 

Schoolkassa nog steeds vertraagd 

Het loopt niet soepel met onze vraag om een nieuw rekeningnummer dat we willen koppelen aan het 

nieuwe systeem Schoolkassa. Hierdoor is het nog niet gelukt om de ouderbijdrage, die we normaal in 

februari vragen, te innen. De ouders van groep 8 zullen wel alvast via de “ouderwetse manier” een mail 

krijgen met verzoek tot overmaken kampgeld en ouderbijdrage. Het schoolreisje en de ouderbijdrage voor 

de andere groepen hopen we toch wel via het nieuwe systeem te innen. Maar het zou kunnen dat dit 

zomaar over de vakantie heen getild moet worden. Wees in ieder geval voorbereid dat dit nog gaat komen. 

 

Verschillende hulpouders gevraagd voor volgend jaar 

Ik reken er gewoon op dat we na de zomervakantie in ieder geval iets van de oude routines terug krijgen. 

Daar hebben we ook weer nieuwe ouders voor nodig. Mail graag naar 

administratie.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl om je op te geven. Overigens is het leuk om te 

constateren dat er steeds meer vaders de weg weten te vinden naar een hulp momentje in de school. 

Bibliotheek: Ik heb nu tijdelijk zelf de bieb gedaan en ik weet nu al dat als ik ooit een beetje tijd over heb, ik 

meteen weer zou willen helpen bij de bieb. Het is nl. enorm leuk om in contact te treden met de kinderen 

en te horen wat hun favoriete boek is.  Omdat er ouders vertrekken vanwege hun kinderen die binnenkort 

van school gaan, zijn we op zoek naar een aantal nieuwe, enthousiaste biebouders! 

Luizenouders: De woensdagochtend is bij tijd en wijle enorm gezellig omdat er per klas twee ouders zich op 

hebben gegeven om na de vakanties en soms tussendoor de haren te checken.  

 

Reservekleding gezocht 

We zijn op zoek naar reservekleding voor de boven- als onderbouw. Liggen er thuis nog onderbroeken, 

korte broeken of lange broeken over waar de kinderen uit gegroeid zijn? Dan houden wij ons aanbevolen! 

We zijn op zoek naar kleding t/m maat 140, maar een paar setjes groter (ri gr 8) is toch ook handig. Dit mag 

ingeleverd worden bij de leerkrachten van de groepen 1/2. 

 

Feestweek 

In de eerste week van het schooljaar start de feestweek van Abcoude (afhankelijk van de Corona-situatie 

op dat moment). Het is alweer een tijd geleden dat we daar als school aan konden meedoen. Op de 

woensdagmiddag 25 augustus is er voor de kinderen van gr 3 t/m 8 een schoolvoetbal of -hockeytoernooi. 

Daarvoor hebben we hulpouders nodig. Binnenkort ontvangen jullie hier informatie over. 

 

Doorgeefluik 

Hoewel onze nieuwsbrief in principe is voor punten die de school aangaan, staan hieronder een paar 

mededelingen waar we graag als doorgeefluik fungeren, nu het lastig is om binnen posters op te hangen. 

 

Cultuurhuis Zomerdagen:16 tot en met 20 augustus.  

Tijdens de Zomerdagen worden er in Abcoude iedere dag leuke workshops gegeven door goede 

kunstvakdocenten voor kinderen vanaf vier jaar. Je kunt je opgeven voor één of meerdere dagen en kiezen 
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uit de volgende workshops: toneel, dans, zang, musical, beeldend (tekenen, schilderen en beeldende 

vorming) en/of muziek maken. Daarnaast is het ook mogelijk je voor een 5-daagse musicalweek op te 

geven. Je maakt dan met elkaar een voorstelling met alles erop en eraan. Nieuw dit jaar is het aanbod van 

onze docent musical: hij zet een extra musicalweek op speciaal voor hoogbegaafde kinderen. Meer 

informatie over alle zomerdagen: http://cultuurhuisabcoude.nl/cultuurhuis-zomerdagen-2021/ 

 

Plannen voor bezuinigingen bibliotheken van de Ronde Venen. 

Wij hebben te horen gekregen dat er bezuinigd wordt op de bibliotheken in de Ronde Venen met evt. 

sluiting van een vestiging tot gevolg. Als school zouden wij het ook heel jammer vinden als de bibliotheek in 

Abcoude gesloten zou worden. Daarom hierbij de link www.redonzebieb.nl  

 

Ouders lokaal  

29 JUNI  Zoom Workshop Meer Zelfvertrouwen voor je Kind 

30 JUNI  Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding 

 

Voor een totaaloverzicht van de agenda zie onze website: ouderslokaal.nl 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke dagen: 

 16 – 17 juni: kamp groep 8 

 25 juni: afscheid groep 2 (meer informatie volgt nog) 

 28 juni: studiedag, alle kinderen vrij 

 5 juli: rapporten mee 

 7 juli: afscheid Peer tijdens schooltijd 

 6 juli: afscheid groep 8 

 9 juli: school uit om 12.30u 

 10 juli t/m 22 augustus: zomervakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juli.  

 

Hartelijke groet, 

Team CNS 
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