
 

 

Voorwoord 

Beste (aanstaande) ouders, verzorgers, 
 
Raar! Mijn allerlaatste officiële nieuwsbrief als directeur van de CNS en tevens de laatste van dit 
kalenderjaar, terwijl iedereen nog gauw de laatste boodschappen voor de kerst doet. 
En wederom in een lock down. Toen ik mijn afscheid in september bekend maakte had ik nog de ijdele 
hoop dat we weer in rustiger vaarwater terecht waren gekomen voor wat betreft Corona. Dat was een 
misvatting.  
Afgelopen week hadden we een aantal kinderen in de noodopvang en wij hebben als team daarnaast deze 
tijd enorm goed kunnen benutten om alles waar we al tijden niet aan toe konden komen (vanwege het 
steeds weer schakelen door nieuwe maatregelen, verzinnen van alternatieven, opvangen van zieke/in 
quarantaine zittende collega's, bedienen van kinderen in quarantaine naast de eigen groep en ga zo maar 
door) nu aan te pakken.  
 
En toch ook maar alvast voorbereidingen te treffen voor een evt. vervolg van de lock down na de 
kerstvakantie. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan worden jullie door Lilian Domenie hiervan op de 
hoogte gesteld. De maandag na de kerstvakantie zal dan als regeldag worden gestart, waarbij dingen als 
ophalen van chrome books, lesmateriaal ed. worden georganiseerd. Laten we vooral hopen dat dit niet 
nodig blijkt te zijn.  
Verder in deze nieuwsbrief toch nog wel een paar nuttige berichten, zoals de TSO, bibliotheek, link van mijn 
vacature, doorgeefluik info en last but not least een ode aan jullie van mij :-). 
Voor iedereen een vrolijk kerstfeest en een mooi 2022 toegewenst. 
Het ga jullie goed, 
Lynn d'Huy 
 
Van de Ouderraad 
Zoals jullie misschien gezien hebben (stond op de koets :-), zijn we ondertussen in het bezit van een 
heerlijke JBL box met microfoon, door de ouderraad aangeschaft. Het heeft even geduurd, maar dan heb je 
ook echt wat! De kerstliederen hebben de hele week door de school geklonken en we moeten nog even 
kijken of het bereik ook genoeg is voor op het plein en voor de familie-avond, maar het gebruiksgemak is in 
ieder geval ideaal. 
Het lijkt alweer eeuwen geleden, maar de OR heeft zich ook ingespannen tijdens de Sint om te zorgen dat 
alle thuiszittende kinderen (quarantaine of ziek) toch hun surprise konden uitpakken en via de meet heeft 
het team gezorgd dat ze er bij het bezoek aan de Sint op het podium toch even bij waren.  
De lampjes hangend aan de buitenkant van de school zorgen ook voor wat extra warmte in deze barre 
dagen en de binnenkant van de school was de afgelopen periode fantastisch versierd door de OR.  Door 
tijdig inkopen van de spullen voor het kerstontbijt en het variabele concept vanuit het team, konden we 
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moeiteloos schakelen door het kerstontbijt naar voren te halen. En dan heb ik het nog niet over wat de OR 
gedaan heeft voor mijn afscheid. Daarover hieronder nog meer. 
 

Afscheid 
Ik zei het al, maar wat een fantastisch afscheid hebben jullie mij bezorgd. Na een 
topwoensdag met acts van de kinderen, orgeltje op het plein, een 
schilderworkshop georganiseerd door het team, was de donderdag een totale, 
volslagen verrassing. De start bij school met opeens ouders, team en kinderen 
die me toezongen. De koets waar ik in moest stappen, alle plekken onder de 
bezielende leiding van menster Renske en paard Saar en Rik van Leeuwen 
voorzichtig laverend door de straten langs jullie allemaal en achter ons steeds 
een sliert kinderen die de avondvierdaagse op deze manier weer hebben 
ingehaald. En het hield maar niet op. Speeches, drank, bloemen, nog een 
heerlijke tranentrekker van een lied bij mijn huis door de Ouderraad, vervolgens 
nog heerlijk eten en het fantastische boek met allemaal lieve woorden. Over de 
top, het leek wel carnaval, zo ontzettend leuk en enorm gewaardeerd. De Ouderraad heeft zichzelf 
overtroffen. 
Ik heb het een voorrecht gevonden om de afgelopen zeven jaar directeur van de CNS te mogen zijn en met 
heel veel ouders in overleg te kunnen bij alle verschillende commissies.  
Vaak was de eerste vraag die mensen aan mij stelden, als ik vertelde dat ik schooldirecteur was, "oh, heb je 
dan niet veel last van de ouders". En dan kon ik volmondig nee zeggen. Ik heb het contact met jullie altijd 
enorm op prijs gesteld. Vooral omdat iedereen zo respectvol is en met vertrouwen dat we als team altijd 
ons best willen doen voor de kinderen. Dat heeft het werken voor de CNS ook echt als een feest gemaakt.  
Mijn dank gaat ook uit naar alle kinderen en het team die elke dag op school mij een goed humeur 
bezorgden. Ik werd bedankt, maar uiteindelijk is het natuurlijk het team dat er elke dag weer met bezieling 
voor zorgt dat jullie kinderen met plezier naar school gaan. Ik ga jullie missen, maar hoop jullie in het dorp 
gelukkig gewoon tegen te komen. Dat maakt het afscheid minder zwaar.  
 

Straatrooster 
Hierbij de link voor het inschrijven van de pionnendienst bij de start en bij het uitgaan van de school. 
Verzoek om even voor de start (8.20 uur) en vlak voordat de school uitgaat (14.30 uur) de pionnen bij de 
voordeur op te halen en aan de uiteinden van de straat voor de school neer te zetten. Let op dat de straat 
nog steeds berijdbaar moet zijn voor de bewoners en evt. fietsende dorpsgenoten. Dus (bak)fietsen vlak 
tegen de rand van de stoep plaatsen en graag zo kort mogelijk bij school blijven staan. Fijn als iedereen zich 
een keer kan inschrijven. 
http://loulouapp.com/pollMain.php?tag=1404093os6elylhnxz0fiug1 
 

Biebboeken 
De biebouders waren juist aan het inventariseren of er nog biebboeken thuis lagen die al langer dan een 
maand geleden zijn geleend. Doordat we alsnog eerder dicht zijn gegaan, loopt dat een beetje knel. Het kan 
dus zijn dat jullie op een later tijdstip alsnog een herinneringsbrief ontvangen. Mocht het boek niet meer te 
vinden zijn, dan kunnen jullie in plaats daarvan 10 euro doneren aan de biebkas. Daar worden dan weer 
nieuwe boeken van gekocht.  
Mochten jullie nog leesboeken (harde kaft) thuis hebben die niet meer worden gelezen, dan zijn wij er als 
school altijd enorm blij mee. 
 
Dienstmededeling ivm overdracht aan directeur ad interim 
Zoals al eerder bericht, Lilian Domenie zal op de maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig zijn.  
Haar emailadres is: directie.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl 
 
Link werving nieuwe directeur 
Stel jullie weten iemand, stuur de link door: ScoliX | Directeur CNS Abcoude 
 
Vacature oudergeleding GMR 
Zie graag in de bijlage een oproep voor een lid voor de oudergeleding van de GMR. 
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Officieel zouden we een nieuwe kleutergroep kunnen starten per januari. Echter, daarvoor is nog een 
vacature. Ondertussen hebben we Lisette Kaiser, (een oude vertrouwde, tot februari nog werkzaam bij 
onze BSO Pleinzicht), bereid gevonden om voor 0,4 wtf (is 2 dagen in totaal), de kleutergroepen alvast te 
ondersteunen. Zij is nl. ook leerkracht. We wensen haar veel plezier! 
 
Doorgeefluik 
Van Ilse van Kippersluis 
Buurtsportcoach 

Graag deel ik met jou onze nieuwe, interactieve kerstposter: ‘Op reis met de kerstman’. 

Vanuit Team Sportservice maken wij iedere vakantie een boek/uiting voor kinderen, zodat zij ook in de 
vakantie actief en gezond bezig kunnen blijven. Nu de kinderen eerder kerstvakantie hebben en meer thuis 
zullen zijn, is dat nog belangijker geworden.   

De kerstvakantie poster van dit jaar staat in het teken van kerst vieren in zes verschillende landen. Ieder 
land heeft zo zijn eigen kerstgewoontes en gebruiken. Door middel van een interactieve poster, gaan de 
kinderen langs de verschillende landen. In ieder land is een weetje, een workout en/of een gezond gerecht 
te vinden. De activiteiten zijn laagdrempelig en in om het huis uit te voeren.  
Zo houden we samen de kinderen actief tijdens de langere kerstvakantie! 

Klik op deze link en je opent de poster: https://indd.adobe.com/view/34a019bc-78dd-4d8a-a5e1-
d7e6088c261b 

 De poster werkt het beste op een laptop.   
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Belangrijke dagen: 

 25 december t/m 9 januari: kerstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 januari. 

 

Hartelijke groet, 

Team CNS 

     


