
 

 
Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De start is goed geweest op school na de kerstvakantie, fijn om alle kinderen weer te zien. Zo veel als mogelijk 
loopt het normale lesprogramma door voor de kinderen, helaas mogen we nog steeds geen ouders in de 
school ontvangen. Hierdoor vervallen deels nog activiteiten waarbij normaal ouderhulp wordt geboden zoals 
de technieklessen en de schoolbibliotheek. Ook de luizencontrole heeft niet plaatsgevonden vorige week. 
Het vriendelijke verzoek zelf nu als ouder de controle bij uw kind(eren) te doen.    
 

Ziekmeldingen of doorgeven afwezigheid 
Ziekmelding graag voor het begin van de schooldag telefonisch vanaf 8.00 uur of mondeling bij de leerkracht 
voor 8.30 uur (de leerkrachten hebben ‘s ochtends vaak geen tijd om hun mail al te lezen). 
 

Vacatures 
Deze week is bekend gemaakt aan de ouders van groep 5 en 7 dat Simone en Marcella de keuze hebben 
gemaakt onze school CNS Abcoude te gaan verlaten. Simone heeft een nieuwe baan gevonden op een 
Jenaplanschool in Uithoorn en Marcella kiest ervoor meer tijd te willen doorbrengen met haar gezin. We 
gaan Simone en Marcella als collega’s en leerkracht heel erg missen maar wensen hen vanzelfsprekend alle 
goeds voor de toekomst. 
 
Hierdoor ontstaan vacatures in groep 5 en 7 per 28 februari 2022, direct na de krokusvakantie. 
Vanaf 28 februari 2022 start de derde kleutergroep, hiervoor wordt een duo collega gezocht voor drie dagen 
in de onderbouw.  
 
Vanaf 8 april 2022 zoeken we voor groep 1-2 b voor drie dagen een vervanger tot aan de zomervakantie. 
Loes gaat dan nog niet met zwangerschapsverlof maar werkt vanaf die datum buiten de groep totdat zij met 
zwangerschapsverlof gaat medio mei 2022. 
 
Verzoek aan alle ouders en verzorgers: 
Wanneer u of iemand die u kent interesse heeft in één van de vacatures, laat het ons zo spoedig mogelijk 
weten. Dank alvast voor het meedenken. Zie bijlage voor de vacatures.  
 

Protocol Thuisonderwijs 
De afgelopen twee weken hebben we tot nu toe tweemaal aan een groep geen onderwijs meer kunnen geven 
op school. Wanneer een leerkracht uitvalt wegens ziekte of besmetting doen we er alles aan om vervanging 
te regelen. Zowel intern via extra inzet van collega’s als extern via Ippon kunnen we met regelmaat de 
vervanging invullen maar dit lukt lang niet altijd meer en wordt steeds moeilijker gezien de tekorten aan 
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vervangingsleerkrachten. 
 
Wanneer er geen vervanging beschikbaar is voor een groep óf een leerling thuis is wegens quarantaine of 
anders, hanteren we het ‘Protocol Thuisonderwijs’.  (zie bijlage) 
 
Dit protocol is vorig schooljaar opgesteld tijdens de 1ste lockdown en bijgesteld in maart 2021. 
 
We proberen altijd zo snel als mogelijk ouders te informeren over het wel of niet beschikbaar zijn van een 
vervanger. Echter tot aan het einde van de middag kan Ippon ons nog informeren over 
vervangingsmogelijkheden. Dit maakt dat we vaak pas aan het einde van de middag weten of we de volgende 
dag wel/niet over moeten gaan op het ‘Protocol Thuisonderwijs’.  Wij vragen hiervoor uw begrip. En 
natuurlijk weten we ook dat het voor alle ouders vervelend is opeens wéér op thuisonderwijs over te moeten 
schakelen met hun kind(eren), dit naast de eigen werkzaamheden. 
 
Laten we samen hopen dat we minimaal gebruik hoeven te maken van het ‘Protocol Thuisonderwijs’ in de 
komende periode en goed de coronamaatregelen opvolgen, dit in ieders belang.  
  

Muziekfestival wordt verschoven 
Vanwege de huidige maatregelen kunnen de opening van het muziekfestival voor groep 5 t/m 8 en de 
kennismakingsworkshops voor groep 1 t/m 4 volgende week niet doorgaan.  
U hoort van ons wanneer dit wel kan plaatsvinden. 
  

Schaaktoernooi 
AANKONDIGING SCHOLENSCHAAKTOERNOOI 2022 
In de week voor de voorjaarsvakantie zal het jaarlijkse scholenschaaktoernooi in Abcoude worden gehouden. 
Na alle voorbereiding en de vele oefenpartijen 
van de afgelopen maanden – on the board op de 
CNS en online thuis – zullen de vijf beste spelers 
van onze school het online opnemen tegen 
kandidaten van de basisscholen uit Abcoude en 
Baambrugge. Zonder de inzet van Wilbert 
Kieboom – vader van Jaguar uit groep 7 – zouden 
we nooit zover gekomen zijn. Kijkt u vooral eens 
op zijn site! 
 
We wensen onze kandidaten veel succes! 
 
https://schaakschoolwinstonia.com/ 

 
In Vogelvlucht 
De nieuwsbrief voor ouders van V+V. (zie bijlage) 
 

Gevonden voorwerpen 
Volgende week hangen we de was weer op! Bij de hoofdingang kunt u volgende week kijken aan de waslijn 
(of op een tafel) of er iets van uw kind(eren) bij zit. Alles wat na vrijdag 28 januari nog is blijven hangen/liggen 
gaat naar het goede doel.   
Kind & Co 
Kind & Co start met nieuwe zwem-BSO in Abcoude Na de voorjaarsvakantie start Kind & Co met de nieuwe 
zwem-BSO De Sprong in Het Sporthuis Abcoude. Hier kunnen kinderen van 4-7 jaar één dag per week terecht 
om tijdens BSO-tijd hun zwemdiploma te halen. BSO is na schooltijd geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag. Wilt u meer weten over BSO De Sprong? Kijk dan voor meer informatie op de website van Kind 
& Co: www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-de-sprong-abcoude. Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met Patricia Schipper via p.schipper@kmnkindenco.nl of via 06 – 462 572 96 
  

Extern aanbod aankomende activiteiten voor ouders 
Kijk hier voor het volledig programma: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten  

https://schaakschoolwinstonia.com/
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten


  
26 JAN  Beelddenken en Autisme bij Praat Lokaal ASS Mijdrecht 
31 JAN  Zoom workshop De 9-Jaars Fase 
03 FEB  Zoom Workshop De Cirkel van Invloed 
16 FEB  Workshop Je Gezin als Spiegel in Mijdrecht 
22 FEB  Zoom Workshop Herken de emoties van je kind 
 
 

Belangrijke dagen: 
25, 27 en 28 januari: introductie muziekfestival CNS 

 4 februari: trefbaltoernooi meisjes groep 8 (ovb) 

 9 februari: roostervrije dag groep 8 

 11 februari: trefbaltoernooi jongens groep 8 (ovb) 

 12 februari: schaaktoernooi online 

 15 en 16 februari: definitief schoolkeuze advies groep 8 

 21 t/m 25 februari: voorjaarsvakantie 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 februari. 
 
Hartelijke groet, 
Team CNS 

     

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/beelddenken-en-autisme-bij-praat-lokaal-ass
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-de-9-jaars-fase
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-cirkel-van-invloed
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-je-gezin-als-spiegel
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-herken-de-emoties-van-je-kind

