
 

 

Voorwoord 

Beste (aanstaande) ouders, verzorgers, 

We zijn alweer twee Corona persconferenties verder sinds het begin van deze maand, maar 
vooralsnog lijkt dit geen al te grote gevolgen te hebben voor het onderwijs zelf. Er zijn ondertussen 
wel meerdere scholen in de stichting die kampen met besmettingen en zieke leerkrachten. En ook in 
het dorp speelt het. Dat is best pittig omdat er werkelijk geen invallers meer te vinden zijn. Gelukkig 
hebben wij vanwege de NPO-gelden wat extra mankracht waardoor we ondanks ziekte de boel tot 
nog toe wel hebben kunnen opvangen. 
In school zelf gebeurt van alles. Hopelijk vangen jullie hiervan een glimp op via Parro. Hieronder een 
kleine opsomming. 
- Afgelopen week hebben de groepen tijdens “muziek op het podium” zich met veel plezier muzikaal 
aan elkaar gepresenteerd.  
- Gedurende de week worden er steeds groepjes en groepen begeleid door Robert Jan bij de 
technieklessen zodat iedereen, ondanks dat er minder ouders de school in kunnen, toch de 
mogelijkheid krijgt om met techniek en programmeren bezig te zijn.  
- We hebben Mischa Put (onderwijskundige) langs gehad in de klassen. Zij begeleidt ons bij het nog 
beter betrekken van de kinderen tijdens het geven van een instructie op meerdere niveau’s door de 
leerkracht. Enorm inspirerend om te zien hoe je met een paar kleine tips en in gesprek met elkaar de 
kinderen toch nog weer betrokkener bij de les kan krijgen en wat dit doet bij ons als team om 
gewoon met onderwijs bezig te zijn i.p.v. randverschijnselen waar we de afgelopen tijd toch veel mee 
te maken hebben gehad. Binnenkort krijgen we vanuit de Stichting een bezoek i.v.m. een audit. We 
zijn benieuwd wat zij te zeggen hebben over onze ontwikkeling na de laatste audit twee jaar geleden 
vlak voordat Corona op ons neerdaalde. 
- In het kader van de zorg voor je omgeving hebben meerdere groepen geholpen om de bladeren op 
het plein op te ruimen. Om altijd weer enthousiast van te worden als je de kinderen samen aan zo’n 
lekkere, lichamelijke buitenklus ziet werken.  
- En als laatste noemenswaardig was de afsluiting van het Marietje Kesselsproject voor de 
groepen7/8. Zij hebben vanaf de zomervakantie tot begin deze maand een weerbaarheidstraining 
gehad. Zowel voor de kinderen als de ouders was het indrukwekkend wat ze allemaal geleerd 
hebben.  
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Week van de Mediawijsheid  

Hoewel mediawijsheid periodiek ook via onze sociaal- emotionele methode Kwink aan de orde komt, 
besteden we net als vorig jaar op school aandacht aan de week van de mediawijsheid. Wellicht een 
moment  voor jullie om het gesprek hierover thuis ook aan te gaan nu we het er afgelopen week op 
school ook over hebben gehad. Meer weten? https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-en  

opgroeien/basisschoolkind/media/mediagebruik/adviezen-mediagebruik-kinderen.html  

 
 Vanuit de ouderraad 
De ouderraad maakt zich weer op voor de decembermaand met Sint en Kerst. We volgen het nieuws 
hierover op de voet i.v.m. evt. nog nieuwe aanpassingen. Leidraad blijft de lol voor de kinderen. Jullie 
worden door de Sint- en Kerstcommissie hiervan op de hoogte gehouden. Zie ook het kopje Sint in 
deze nieuwsbrief en als het goed is, hebben de ouders van gr 1 t/m 4 al een bericht ontvangen over 
de surprises.  
De ouderraad heeft deze maand weer een aantal nieuwe luizencapes aangeschaft omdat deze na 
zoveel jaar aan vervanging toe waren. 

 
Kwink 
In de bijlage vinden jullie de onderwerpen die deze periode behandeld worden tijdens de lessen 
sociaal- emotionele ontwikkeling met daarnaast nog, voor wie wil, een poster voor op de ijskast. 

 
Personele zaken 
Update vertrek als directeur 
Heb Huibers, voorzitter van de Stichting, is op school langs geweest om de procedure rondom mijn 
vertrek uit te leggen. Er heeft overleg plaatsgevonden met de MR. Omdat de kans vrijwel nihil is 
(vanwege opzegtermijn) dat er in januari al een opvolger is voor mij, wordt er via een bureau 
ondertussen naar een interim-directeur gezocht. Zodra hier meer over bekend is, worden jullie op de 
hoogte gesteld. 
Zwangerschapsverlof Kimberly 
Voor Kimberly is vrijdag 26 november haar laatste dag voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. Het 
voordeel van het feit dat ze de klas niet in kon, was dat ze de afgelopen weken allerlei groepjes heeft 
begeleid. We wensen haar een mooie kraamtijd. 
Gymleerkracht 

Gymleraar Bart Schouten was er begin dit schooljaar tijdelijk tussenuit vanwege een eigen 

aangevraagd verlof, maar sinds de herfstvakantie weer terug. Hij zal per januari stoppen als 

gymleraar bij ons. Vanaf hier danken we hem voor zijn inzet en enthousiasme de afgelopen drie jaar. 

Jeffrey (ook bekend van de BSO) had gedurende Bart’s afwezigheid al lesgegeven. Omdat Bart op de 

woensdag al ergens anders lesgeeft zal Jeffrey deze lessen vanaf volgende week overnemen en 

vanaf  januari ook de maandag. 

  

Sinterklaas 
December lijkt nog ver weg, maar vorige week maandag is het Sinterklaasjournaal gestart. 
Voor de (jonge) kinderen altijd weer een gezellige maar ook spannende tijd! Want wat zal er 
dit jaar allemaal gaan gebeuren? De start met een los stuur en bootonderdelen van chocola 
maakte op de jongste kinderen in elk geval al veel indruk. En natuurlijk komen er ook weer 
allerlei grapjes voorbij! De voorbereidingen voor het feest op school zijn ook al in volle gang. 
Maar helaas zijn we door de nieuwe maatregelen genoodzaakt om de plannen iets aan te 
passen. Een bericht over de surprises is al jullie kant opgekomen. Binnenkort ontvangen jullie 
nog informatie over de dag zelf.  
 



 

Belangrijke dagen: 

 17 en 18 november: spreekmoment en voorlopig schooladvies groep 8 

 20 november: aankomst Sinterklaas in Abcoude 

 22 en 25 november: GGD op school  

 22 november: surpriseavond vanaf 18.30u, meer informatie volgt 

 22 november: schoen zetten op school 

 23 november: lootjes trekken in groep 5 t/m 8 

 3 december: Sinterklaasfeest CNS, school uit om 12.30u 

 10 december: groep 1, 2 en 3 vrij 

 22 december: kerstviering 

 24 december: studiedag 

 25 december t/m 9 januari: kerstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 december. 

 

Hartelijke groet, 

Team CNS 

     


