
 

 

Voorwoord 

De eerste week zit er bijna op. En het voelt alweer alsof we nooit met vakantie geweest zijn. Bij deze een 

extra welkom aan alle nieuwe families wiens kinderen na de vakantie zijn gestart. 

Na een wat aarzelende binnenkomst maandag wordt al nauwelijks meer het verkeerde lokaal (van vorig 

jaar) ingelopen na de pauze .  

Op de woensdag toch nog een feestweek gevoel met voor de kleuters het poppentheater en voor de 

kinderen vanaf groep 3 een hockey- of voetbaltoernooi en een oliebol aan het einde. Eindelijk dan toch 

konden we onze nieuwe sportshirts, door de ouderraad verzorgd, uit gaan proberen. Voor zover we niet in 

de prijzen zijn gevallen qua sportieve prestaties, dan toch zeker voor de outfit! De CNS’ers waren van verre 

te herkennen. Ook zo handig. En er zijn al meerdere complimenten gemaakt. Leuk! 

De luizenouders hebben de twijfelachtige eer dat ze een record aan luizen en neten gevonden hebben. De 

betreffende ouders zijn ingelicht en het blijft de komende tijd dus goed opletten en behandelen. 

Vanaf volgende week starten we gym en ook de bieb weer op. 

Als het goed is, hebben jullie via de leerkracht gehoord op welke 

dag er gegymd wordt. 

 

Vandaag, tijdens de studiedag, hebben wij o.a. een extra uitleg 

gekregen bij de nieuwe sociaal-,  emotionele 

ontwikkelingsmethode Kwink. In de bijlage kunnen jullie hierover 

ook lezen en er is een zogenaamde “koelkastposter” om thuis op 

te hangen. Daarnaast hebben we aan een onderdeel van 

“computational thinking” gewerkt. Dat heeft o.a. met leren 

programmeren te maken. We hebben de bee-, ozo- en pro-bots uitgeprobeerd en willen hiervoor dit jaar 

tijdens de technieklessen de leerlijn van groep 1 t/m 8 verfijnen. 

 

Verder in deze nieuwsbrief, opgave TSO, uitleg straatdienst, uitleg over een alternatieve informatie avond, 

privacy voorkeuren in Parro, de algemene schoolafspraken(bijlage), schoolreisje, verzoek om betaling 

ouderbijdrage en schoolreisje. 

 

Uitleg straatwacht rondom start- en einde schooldagen. 

Ook dit schooljaar willen we tot nader order de straat voor de school autovrij maken om zo te zorgen dat 

de kinderen op een veilige manier de school in kunnen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig.  
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Uitgaande van een 40-weken durend schooljaar met meer dan 200 leerlingen op school, betekent dit dat 

als van elk kind circa een keer een ouder een hele dag (dus twee dagdelen) straatwacht op zich neemt, het 

geregeld is.   

Het is in ieders belang (ook voor de ouders van de hogere groepen) dat de kinderen veilig het 

schoolgebouw in kunnen. We rekenen dan ook op jullie allemaal om dit een keertje te doen. 

 

Mochten hierover vragen zijn, app dan graag met Rik van Leeuwen, voorzitter van de Ouderraad. 

Telefoonnr: 06 10 40 10 91 

Voor het inroosteren maken we gebruik van een online rooster. Dit rooster is door iedereen in te zien en 

zelf in te vullen via onderstaande link. 

http://loulouapp.com/pollMain.php?tag=13035052w924zm8xp354784k 

1. Bij de allereerste keer openen van de link wordt je voornaam gevraagd.  

2. Geef naast je voornaam ook de groep aan van je kind(eren). Op die manier is duidelijk welke ouder 

het betreft. Het rooster bestaat uit alle dagdelen waarop er dienst is. Je schrijft je in door op een 

vrij dagdeel naar keuze te klikken. Je naam zal dan bij dat dagdeel verschijnen en hiermee heb je 

jezelf ingeroosterd. 

Wat is er nodig? 

 2x per dag pilonnendienst ('s ochtends bij start school (8.20u - 8.30u) en einde middag (14.20 u 

- 14.35u) bij uitgaan school) 

 1 ouder per keer 

 de ouder zet het straatdeel voor de school aan beide kanten af met twee pionnen. 

 de betreffende ouder is gedurende de dienst aanspreekpunt voor de verkeerssituatie en staat 

voornamelijk in de buurt van de hoofdingang van de school (gebeurt het meeste) en houdt 

zicht op de andere kant. 

 incidenten, onveilige situaties ed, worden zo nodig na afloop gemeld aan een teamlid of via de 

mail aan ldhuy@vechtstreekenvenen.nl 

 de pionnen en hesjes staan klaar om de hoek bij de hoofdingang en dienen daar ook weer te 

worden terug gezet.  

 Het eerste rooster loopt tot aan de herfstvakantie.  

NB: Overigens is het nog steeds de bedoeling om de (bak)fietsen netjes aan de zijkant te zetten zodat evt. 

willekeurige dorpsgenoten er nog steeds doorheen kunnen zolang we nog geen officieel bord via de 

gemeente hebben. En we zijn ook nog steeds afhankelijk van de goodwill van de buren. Parkeer dus niet op 

de stoepen en uitritten van de huizen op de Blomswaard en blijf ook beleefd tegen de buren!!!! 

Aanmelden en opgeven dagen TSO 

Fijn dat er velen de dagen al voor de TSO al hebben opgegeven. Er moeten echter ook nog een heleboel wel 

hun kind opgeven. Jullie hebben nog tot 8 september om dit te doen. Daarna worden er 

administratiekosten berekend voor de dagen dat er niet is aangemeld (zie de bijlage). Bij vragen: mail naar 

onze coördinator bij Kindenco, Nicolette: TSOcns@kmnkindenco.nl 

Dank voor de reacties op mijn vorige bericht voor de hulp als vrijwilliger. Hoewel we op dit moment redelijk 

voorzien zijn, is het altijd prettig om te weten of we evt. in de toekomst een beroep kunnen doen. Dus laat 

dat ook graag weten, desnoods als reserve. (vergoeding vrijwilligersbijdrage en gratis eten kind(eren) op die 

dag)  

 

Parro en privacyvoorkeuren 

Als het goed is, heeft iedereen zich ondertussen aangemeld bij de Parro-app. (mail anders met je 

http://loulouapp.com/pollMain.php?tag=13035052w924zm8xp354784k
mailto:ldhuy@vechtstreekenvenen.nl
mailto:TSOcns@kmnkindenco.nl


leerkracht). Verzoek om de privacy voorkeuren zsm aan te geven/bij te werken, anders kunnen we de 

klassenlijsten niet uitdelen. (ga in de app naar een groep, daarna privacy voorkeuren en geef vervolgens per 

kind de privacy voorkeuren aan via de stipjes op het potlood bij het kind)  

De Parro app is in eerste instantie bedoeld voor klas aangelegenheden. Het is wel belangrijk dat iedereen 

zich aanmeldt ivm de aanmelding voor het spreekmoment. Vanaf vandaag konden ouders met meerdere 

kinderen zich opgeven voor de spreekmomenten (7 en 8 september) en morgen de andere ouders. 

 

Telefoon en bereikbaarheid 

Een leerling afmelden kan liefst telefonisch tussen 8 en 8.20 uur. De leerkrachten zijn op dat tijdstip nog 

druk bezig met voorbereiden zodat er geen tijd is om op de mail te kijken. En tijdens lesuren is de focus op 

de kinderen en dus niet op de telefoon of mail. 

We zijn telefonisch het best bereikbaar tussen 8 en 8.30 uur, tussen 12 en 13 uur en na 14.30 uur. 

Tijdens lesuren is de kans groot dat jullie een voicemail krijgen omdat we vooral donderdag en vrijdag niet 

genoeg mankracht hebben om de telefoon op te nemen. De voicemail wordt pas na een ochtend of middag 

afgeluisterd. 

Bij urgentie is het het beste om een aantal keren achterelkaar te bellen. Dan weet degene die 

telefoondienst heeft dat het echt noodzakelijk is om op dat moment op te nemen en onderbreekt zo nodig 

de les. Alle andere zaken kunnen prima wachten tot na de lestijd.  

 

Dingetjes 

We dienen vooralsnog 1,5 meter afstand te houden. Hierdoor blijft het zo dat we zo min mogelijk ouders in 

de school hebben. Daardoor is het lastiger om even bij een leerkracht binnen te lopen voor of na school. 

Omdat de leerkrachten, vooral in de onderbouw, bij het hek staan, kan daar aangegeven worden dat een 

gesprek wenselijk is of iets kleins worden doorgegeven. Voor de bovenbouw is de mail het makkelijkst. 

Laten we allemaal zorgen dat we niet te lang met dingen doorlopen doordat het contact nu iets lastiger is. 

Een individuele afspraak voor of na school behoort nog steeds tot de mogelijkheden. 

 

Spreekmoment 

We willen nadrukkelijk jullie allemaal spreken, helemaal nu het contact niet zo vanzelfsprekend is als 

normaal. Er is de mogelijkheid om live of via google meet te spreken. Dat betekent dat er meer mensen in 

het gebouw zullen zijn. Verzoek om bij binnenkomst de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Mochten 

hierover vragen zijn of op problemen stuiten, neem dan graag contact op met de leerkracht.  

 

Informatie avond 

Ook de informatie avond loopt wederom anders. Uiterlijk woensdag 1 september zullen zowel de 

leerkrachten, de Medezeggenschapsraad (MR) als de Ouderraad (OR) een link naar een presentatie 

versturen zodat jullie dat op je gemak thuis kunnen bekijken.  

De informatie avond zelf is vooral om als ouders (hernieuwd) kennis te maken met je groep en de 

leerkracht. Vragen, opmerkingen kunnen dan evt. gesteld worden. Jullie worden buiten op het plein 

ontvangen en er is de mogelijkheid om even in de klas van je zoon/dochter te kijken.  

Het schema is als volgt: (Overal zit een kwartier tussen zodat de vorige groep op tijd weg kan voordat de 

volgende groep komt. Degenen die een kind in beide groepen hebben, kunnen blijven). 

18.30 – 19.00 uur: groep 5 en 6 (komen via het hek bij de hoofdingang binnen en gaan zo ook weer naar 

buiten) 

19.15 – 19.45 uur: groep 1 t/m 4 (komen via het kleuterhek (links van het gebouw) binnen. Gr 1/2 gaat via 

die kant ook weer weg en 3 en 4 via het hek bij de hoofdingang). 

20.00 – 20.30 uur: Ouderraad, Medezeggenschapsraad en klassenouders 

 

 

 



 

Ouderbijdrage en schoolreisje 

Maandag ontvangen jullie het verlate verzoek om de (dit keer gehalveerde) 

ouderbijdrage voor het (boek) jaar 2021 en het schoolreisje. Omdat de 

bedragen tegelijk geïnd worden, kan dit wellicht een te groot bedrag in 1 keer. 

Neem dan graag contact met mij op. 

 

 

Tussendoor een foto van een creatieve actie van een paar kinderen van groep 4. 

Zij kwamen erachter dat de magnetics ook aan de stoelpoten bleven plakken. 

Vervolgens hebben ze de hele stoel versierd!  

 

 

Het uitgestelde schoolreisje 

Het begint al steeds dichterbij te komen, vrijdag 17 september gaan we op schoolreisje!!!  

Groep 1 t/m 4 gaat naar Dierenpark Amersfoort, zij worden gewoon om 8.25u op school verwacht, rond 

16.00u zullen zij terug op school zijn.  

Groep 5 t/m 8 gaat naar de Efteling, zij worden om 9.10 u op school verwacht, rond 18.00 u zullen zij terug 

op school zijn.  

Mocht deze starttijd problemen geven, neem dan contact op met de groepsleerkracht. 

 

De ouders die mee gaan om een groepje te begeleiden ontvangen volgende week een informatiebrief en de 

kinderen krijgen ook volgende week een brief mee met extra informatie.  

NB: de ouders van de kinderen die zijn gestart in dit nieuwe schooljaar hebben al te horen gekregen dat 

hun kinderen niet meegaan op schoolreisje. Zij gaan mee met het schoolreisje komend schooljaar? 

 

 

 

Belangrijke dagen: 

 26 en 27 augustus: start inschrijven spreekmoment 

 30 augustus 19.10 u: gr 7/8 voorlichting Marietje Kessels project en info avond 

 1 september: verkort rooster, 12.30u school uit 

 2 september: informatieavond 

 7 en 8 september: spreekmoment 

 17 september: schoolreis 

 28 september t/m 14 oktober: Kinderboekenweek 

 18 t/m 22 oktober: herfstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 september.  

 



Hartelijke groet, Team CNS 

     


