
 

 

Voorwoord 

Beste (aanstaande) ouders, verzorgers, 
 
Na een wat tumultueuze start van het schooljaar met voor het eerst (en meteen voor de komende drie jaar 
niet) de feestweek weer in de eerste schoolweek met alle chaos aan communicatie en georganiseer dat 
daarbij hoort, zijn we alweer in wat rustiger vaarwater beland. 
De informatie avond (maar dan net iets anders) en de eerste spreekmomenten 
zijn geweest, we hebben Marjo Dierx blij verrast met haar veertig jaar in het 
onderwijs! Dank voor de bloemenhulde namens Marjo! De uitgestelde 
schoolreis heeft gelukkig doorgang kunnen vinden. En deze week was de aftrap 
van de Kinderboekenweek. 's Ochtends al verkleed als degene die je worden 
wilt en 's middags mocht je als bovenbouwer iemand van de onderbouw 
voorlezen uit een eigen gekozen boek. Altijd grappig om te zien dat de 
kinderen, zonder zich aan elkaar voor te stellen, gewoon beginnen met 
voorlezen. Als ik dan vraag of ze van elkaar weten hoe ze heten, wordt ik 
schaapachtig aangekeken . Vandaag was er een schrijver op school en de 
komende weken staan in het teken van leespromotie en het thema "Worden 
wat je wil". Wisten jullie trouwens dat het de leesmotivatie van de kinderen 
helpt om als ouder in het bijzijn van de kinderen zelf te lezen? Donderdag 14 oktober sluiten we de 
Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd met de kinderen. En zoals vandaag al bericht, is er een 
boekenmarkt op het podium. 
 

Personeel 
Er lopen sinds de start van dit schooljaar (deels) nieuwe gezichten door de school. 
Daisy Gijsen, 3e jaars student, loopt stage in groep 7 op de donderdag en vrijdag. 
Robert Jan van Wieringen, vader van Abel gr 8, loopt stage als onderwijsassistent op de dinsdag, woensdag 
en vrijdag. 
Olaf Wijnands vervangt Kimberly Meijers-Starrenburg in groep 6 op de woensdag en om de week op de 
donderdag ivm zwangerschapsverlof. 
Annemieke Roos vervangt Kimberly in groep 3 op de maandag, dinsdag en vrijdag. 
Núria Meijer, 1e jaars deeltijder loopt stage in groep 1/2a op de dinsdag. 
We wensen allen een mooie tijd op de CNS. 
 

Luizen (zijn nog niet verdwenen) 
Het luizenteam kon meteen vol aan de bak in de maand september. De volgende controle is in de week na 
de herfstvakantie. Dat neemt niet weg dat we een dringend beroep op jullie doen om de haren van de 
kinderen regelmatig te controleren, zo nodig maatregelen te nemen en te blijven doorgeven aan de 
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leerkracht als er luis is geconstateerd. En het verzoek om bij constatering de haren op te binden of met gel 
bij elkaar te houden. 
 

Contactpersoon 
Op school hebben we een brievenbus waarin de kinderen een bericht kunnen stoppen over iets dat ze niet 
met hun vriendjes/vriendinnetjes, leraar of ouder willen bespreken. Dayenne Mulder (gr 5) is degene die de 
brieven ontvangt en naar aanleiding daarvan met de kinderen in gesprek gaat. Na haar bezoek in alle 
klassen, waarin ze heeft uitgelegd wat ze voor hen kan betekenen, hebben de kinderen allemaal persoonlijk 
een brief mee naar huis gekregen. Hoewel we zo min mogelijk papier willen meegeven naar huis, is dit een 
bericht vooral voor de kinderen zelf. In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunnen jullie de inhoud lezen, mocht 
de brief thuis niet besproken of gezien zijn.  
 
Week tegen het pesten 
Deze week is de nationale week tegen het pesten. Onze nieuwe methode voor sociaal- emotionele 
ontwikkeling 'Kwink' besteed daar deze week ook aandacht aan. 
En Kwadraad heeft i.s.m. GGDrU en Stichting omgaan met Pesten gesprekskaartjes ontwikkeld die jullie 
thuis als ouders met je kind kan bespreken. (zie bijlage) 
 
 
Cultuureducatie in en om de school 

Wij gaan op school uit van “Hoofd”, “Hart” en “Handen”. Goed onderwijs voor wat betreft de 
cognitieve vakken, goed onderwijs op sociaal- emotioneel gebied en goed onderwijs op het gebied 
van kunst- en cultuureducatie. 
Dit willen wij bewerkstelligen door naast de vakken als taal en rekenen, ruimte in het curriculum vrij 
te maken voor het beleven van en het meedoen aan culturele uitingen. Kortom de CNS Abcoude als 
creatieve werkplaats! Vanuit de Stichting hebben we hiervoor geld gekregen om dit ook werkelijk 
gestalte te geven. Zo koppelen creatieve lessen met kunstdocenten aan onze methode 
wereldoriëntatie, Blink. De afgelopen periode zijn kunstenaars vanuit Cultuuurhuis Abcoude de klas 
in geweest om het thema “familie” handen en voeten te geven door middel van muziek, drama of 
beeldend.  
 

Schaken op de CNS 
De vader van Jaguar (gr 7) heeft speciaal voor de schaaklessen op de CNS een site gemaakt waarop de 
kinderen en hun ouders lessen en andere informatie kunnen vinden over het schoolschaken. Misschien 
leuk om eens te bekijken.  
Kinderen die niet met de lessen meedoen, maar wel online willen meedoen aan een toernooitje kunnen 
zich ook aanmelden. Op 12 februari vindt het dorpstoernooi op de CNS plaats. 
https://padlet.com/wilbertkieboom/Bookmarks  
 

 

Doorgeefluik 
Hoewel je als ouder prima naar binnen kan als je een leraar wilt spreken, blijft het de bedoeling dat de 
kinderen bij de heg worden afgeleverd. Hierdoor is het zien van bepaalde info lastiger. Ik behoud me het 
recht voor om af en toe wat door te sturen als bijlage bij de nieuwsbrief.  
 
Vanuit Ouders Lokaal 
Aankomende activiteiten 
06 OKT  Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding 

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-opvoeden-na-scheiding-5 
06 OKT  Workshop Je Kind op Voortgezet Onderwijs (in Mijdrecht) 
   https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/je-kind-op-voortgezet-onderwijs 
26 OKT  Zoom Workshop Wordt de ouder die je wilt zijn  
 https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-wordt-de-ouder-die-je-wilt-zijn 
27 OKT  Kinder EHBO bij Mama Lokaal Abcouder  

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/kinder-ehbo-bij-mama-lokaal-abcoude 
28 OKT  Zoom Workshop Bang in het Donker 

https://padlet.com/wilbertkieboom/Bookmarks
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 https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-bang-het-donker 
 
Save the date: 10 November aanstaande in Vinkeveen organiseren wij de interactieve lezing “(pre)pubers en 
de verslavende digitale wereld". Een inspirerende avond voor ouders van (pre-) Pubers die praktische 
informatie en handvatten willen om het digitaal gedrag van hun kind te kunnen (bij) sturen. Voor meer info 
en aanmelden zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/interactieve-lezing-pre-pubers-en-de-
verslavende-digitale-wereld  
Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events 
Ouders gezocht 
Wij zijn op zoek naar ouders die zich vrijwillig willen inzetten voor onze stichting! #oudersvoorouders Wij 
hebben op dit moment de volgende vacatures openstaan: 
Penningmeester 
Gastvrouw/Coordinator Mama Lokaal Abcoude en Mijdrecht 
Ken je iemand in je omgeving of heb je zelf interesse om ons team te versterken? Laat het ons weten.  
 
Hartelijke groet, 
Angelique Davis, Ouders Lokaal 

Kledingbeurs in de dorpskerk 
Marjo doet niet alleen veel in het onderwijs. Daarbuiten is zij ook altijd actief. Dit keer voor de kledingbeurs 
in de Dorpskerk en voor de buurt. Zij is bezig om geld in te zamelen voor een duofiets 
www.samenvoordebuurt.nl Zie de bijlage voor meer informatie. 

 

 
 

Belangrijke dagen: 

 28 september t/m 14 oktober: Kinderboekenweek 

 15 oktober: groep 1, 2 en 3 vrij 

 18 t/m 22 oktober: herfstvakantie 

 27 oktober: luizencontrole 

 4 en 5 november: inschrijving spreekmoment 

 5 t/m 12 november: Week van de Mediawijsheid 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 11 november (stond per ongeluk op 14 oktober). 

 

Hartelijke groet, 

Team CNS 
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