
 

 
Voorwoord 
Korte terugblik op de afgelopen weken 

Kort gezegd waren het zeer intensieve weken. De quarantaine maatregelen maakten dat we in de tweede 

week na de kerstvakantie helaas toch te maken kregen met besmettingen in de meeste groepen. Gelukkig 

hoefde alleen groep 7 in zijn geheel in quarantaine. We hoorden van veel ouders over besmettingen thuis 

waardoor er ook veel kinderen thuis moesten blijven. Na de laatste persconferentie kwam daar een 

verandering in en konden de meeste kinderen weer snel  naar school komen. De afgelopen twee weken 

hebben we nog wel  te maken gehad met besmettingen op school maar het is beperkt gebleven tot gemiddeld 

een paar kinderen per groep. Laten we hopen dat we dit zo kunnen houden, daarom houden we nog even 

vast aan het navolgen van de hygiëne maatregelen, het dragen van mondkapjes in de gang/hal en goed 

ventileren van de lokalen en andere ruimtes.  

Het MT heeft zich hard gemaakt voor de te leggen puzzel ‘Vacatures invullen’ en dit heeft heel véél tijd en 

doorzettingsvermogen van ons gevraagd. Het hele land is namelijk op zoek naar leerkrachten en we weten 

dat alleen door doortastend en creatief te zijn we de formatie rond zouden kunnen krijgen. Ik kan u zeggen; 

‘de puzzel is bijna gelegd’ en dit ook zeker dankzij het meedenken én meebewegen van de collega’s.  

Volgende week informeer ik u in een apart schrijven over de invulling van alle vacatures in de verschillende 

groepen.  

Ook aan schoolontwikkeling is in de afgelopen weken aandacht besteed. Tijdens de inhoudelijke 

teamvergadering hebben de volgende Leerteams het team meegenomen naar de volgende fase: ‘Rekenen’ 

(onderzoek naar een nieuwe Rekenmethode),  ‘21ste vaardigheden’ (Keuze aanschaf Techniekmaterialen) en 

‘Meerbegaafdheid’ (de best presterende leerling). De komende weken wordt hier door alle collega’s verder 

aandacht aan gegeven.   

Dan kwam vorige week het mooie nieuws dat Mark Paludanus de nieuwe directeur wordt van CNS Abcoude. 

Afgelopen dinsdag is Mark al op school geweest om kennis te maken met het gehele team en was een 

aangenaam samenzijn. Iedereen kijkt uit naar zijn komst op 11 april a.s. en Mark zal zich in de Nieuwsbrief 

van april aan u voorstellen.    

Over ongeveer een week nemen we als team afscheid van 2 fijne en betrokken collega’s, Marcella en Simone 
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zeggen allebei onze school vaarwel na respectievelijk 10 en bijna 14 jaar waarin ze aan heel veel kinderen les 

hebben mogen gegeven. De kinderen van de groepen 5 en 7 nemen ieder op een eigen wijze afscheid van 

‘hun juf’ in komende week. We wensen Simone en Marcella natuurlijk veel succes én alle goeds in de 

komende jaren.    

Ik wens u allen alvast een heel fijne voorjaarsvakantie. 

Vriendelijke groeten 
Lilian Domenie 
Interim Directeur 
 
 

Met de voorjaarsvakantie in het verschiet graag aandacht voor onderstaand bericht 

Voor de aanvraag van een vrijstelling, verlof of vakantie dient u het daarvoor bestemde formulier in te vullen. 

Dit formulier kunt u bij de leerkracht van uw kind verkrijgen en ook weer bij haar/hem inleveren. Aanvragen 

van verlof per mail is niet mogelijk. 

In de schoolgids staat helder beschreven wanneer het mogelijk is om vrijstelling, verlof of vakantie aan te 
vragen buiten de vakanties of vrije dagen om. Een directeur dient zich te houden aan de wet en ook in 
opdracht van Stichting Vechtstreek + Venen mag hij/zij geen toestemming verlenen indien dit niet past 
binnen de genoemde situaties. Ook is de directeur altijd verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar.  

 
Schaaktoernooi 
Afgelopen dinsdag vond het Online Scholenschaaktoernooi Abcoude 
2022 plaats.  
Vanuit ’t Hoogt bij de Dorpskerk – een perfecte, stille locatie voor dit 
denksporttoernooi – speelden Joep Noordermeer, Milan Cherpanath, 
Jaguar Kieboom, Daniël Salet en Mijntje Visser (reserve) tegen de beste 
schakers van de Mondriaanschool en de Paulusschool. Puck ten Wolde 
kon door ziekte niet aanwezig zijn, maar speelde vanuit huis.  De 
kinderen hebben alle 19 gespeelde wedstrijden gewonnen! Een unieke 
prestatie!  

Om die reden mag de CNS 
zich aanmelden voor de halve finale Schoolschaak 2022 in 
Amsterdam, te houden op zondag 27 maart a.s.. Die uitdaging 
gaan we graag aan!  
Natuurlijk heeft zo’n succes te maken met de uitstekende 
voorbereiding in de afgelopen maanden. Alle credits voor 
Wilbert Kieboom die de kinderen begeleidde! Ook dank aan 
Tineke Hennipman die de catering in ’t Hoogt verzorgde!  

 
 

Broertjes en zusjes 
Het is belangrijk om zicht te hebben op broertjes of zusjes van leerlingen, die wij de komende jaren op onze 
school kunnen verwachten. Zij hebben natuurlijk voorrang op eerste inschrijvingen, maar wij willen graag 
weten hoeveel ruimte er naast de broertjes en zusjes is. Dus hierbij het verzoek om even te melden 
op administratie.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl wie de te verwachten broertjes en zusjes zijn, met 
vermelding van de geboortedatum. Vanaf de leeftijd van ongeveer 2,5 jaar krijgen jullie een 
inschrijfformulier, waarmee je definitief kunt inschrijven. 
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Stagiaires op school 
Vanaf deze week is stagiaire Núria Meijer gestart in gr. 6, zij is er op dinsdagen en Cees is haar mentor. 

 
Jeugdconsulent vanaf maart maandelijks op school aanwezig 
Als nieuwe jeugdconsulent op de CNS Abcoude zou ik mij graag aan u voorstellen.  
Mijn naam is Arjan Hoek en ik ben werkzaam als jeugdconsulent bij het Kernteam van gemeente De 
RondeVenen. Hier ben ik samen met mijn collega’s betrokken bij gezinnen met opvoed- en ontwikkelvragen, 
bijvoorbeeld vanwege een ontwikkelingsachterstand, druk gedrag of spanningen tussen ouders. Het 
betreffen zowel lichte opvoedvragen als complexe gezinssituaties. 
We kijken dan met ouders en kinderen mee hoe de situatie verbeterd kan worden, door bijvoorbeeld extra 
ondersteuning vanuit het netwerk, trainingen of specialistische zorg in te zetten. Samen zoeken we zo naar 
een passende oplossing zodat het kind weer optimaal tot ontwikkeling komt.   
 
U kunt bij mij terecht voor alle vragen omtrent de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). 
Samen kijken we of ik direct antwoord kan geven op uw vragen, of we meerdere gesprekken 
inplannen of dat ik u bijvoorbeeld doorverwijs naar andere hulpverleners. Daarbij zal ik meedenken met het 
team van school als er vragen zijn. In mijn werk ben ik open en betrokken. Ik denk daarom graag met u mee! 
  
Vanaf  maart ben ik iedere eerste  woensdag van de maand tussen  
12.00 en 14.00 uur aanwezig op de CNS Abcoude. 
  
Het is prettig om per mail mij te laten weten dat u wilt overleggen. Hierdoor kan ik dan de afspraken 
inplannen. Schikt de tijd niet ook dan kunt u per mail contact opnemen: a.hoek@derondevenen.nl 
  
Groeten van Arjan Hoek. 
 

Belangrijke dagen: 

 15 en 16 februari: definitief schoolkeuze advies groep 8 

 21 t/m 25 februari: voorjaarsvakantie 

 2 maart: luizencontrole 

 3 en 4 maart: inschrijving spreekmoment 

 9 maart: rapport mee groep 2 t/m 8 

 15 en 17 maart: spreekmoment 

 16 maart: studiedag 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 maart. 
 
Hartelijke groet, 
Team CNS 
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