
 

 
Familieavond komt helaas te vervallen 
De Familieavond van 25 maart kon niet doorgaan door de nog geldende coronamaatregelen en we hadden 

graag gezien dat we deze avond naar een latere datum konden verplaatsen. De nieuwe datum is geprikt maar 

het blijkt nu niet haalbaar te zijn, voor een deel van het team, om deze avond op school aanwezig te zijn.   

Daarom is besloten de familieavond voor dit jaar niet door te laten gaan en uit te gaan kijken naar het altijd 

gezellige Zomerfeest wat later in het jaar gepland staat. Wel organiseren we op 8 april voor alle groepen een 

middag waarbij zij kunnen optreden op het podium en zijn de kinderen elkaars publiek.   

 

Coronamaatregelen versoepelen verder vanaf 23 maart 2022 
Vanaf 23 maart vervallen alle coronamaatregelen en dit betekent dat behalve de basismaatregelen geen 

andere maatregelen meer nodig zijn binnen de school. Wel blijft gelden ‘bij klachten blijven we thuis’ en 

‘doe een (zelf)test’ 

De zelftests blijven de komende weken nog beschikbaar voor de kinderen van de groepen 6-7-8.  

Het versturen van de update-brieven aan ouders, over het aantal (nieuwe)besmettingen in de groep van uw 

kind(eren) wordt vanaf 17 maart gestopt. Alleen wanneer we weer te maken krijgen met een ‘golf’ van 

besmettingen in een groep of op school wordt u daarover weer via een update-brief geïnformeerd. 

 

Nieuw meubilair voor groepen 3 t/m 8 
Al enige maanden geleden zijn nieuwe leerlingsetjes besteld (tafeltje en stoeltje) voor totaal zes groepen. 

We moesten lang wachten voordat het geleverd kon worden maar volgende week vrijdag 25 maart is het 

zover en wordt het afgeleverd.  

De tafels en stoelen passen bij de kasten, bureaus en hoge tafels die al eerder geleverd zijn. Zo hebben straks 

alle groepen weer mooi en goed meubilair en geeft het de school in zijn geheel een lichte en frisse uitstraling. 

De kleutergroepen zijn kort geleden al voorzien van nieuw meubilair en zo is de hele school weer voor een 

flink aantal jaren voorzien.  

Vanaf donderdag 24 maart starten we met het sjouwwerk zodat het oude meubilair opgehaald kan worden, 
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de lokalen leeg zijn zodat vrijdag het nieuwe meubilair geplaatst kan worden. Deze logistieke uitdaging ligt in 

handen van Robert Jan, u ontvangt van hem nog een mailtje want het oude meubilair komt voor u 

beschikbaar mocht u daar belangstelling voor hebben.  

We gaan het meubilair niet verkopen maar vragen een  bijdrage voor een goed doel:  

Let op uw mailbox! Robert Jan stuurt u een bericht.  

 

Oekraïense kinderen 
Mogelijk worden zeer binnenkort ook enkele Oekraïense kinderen bij onze 
school ingeschreven. Wanneer dit zo is dan verwelkomen wij de kinderen en 
hun moeders van harte. We zorgen er dan met elkaar voor dat zij zich prettig 
en welkom voelen op CNS Abcoude en dat de kinderen snel vriendjes krijgen 
om mee te spelen.  
 
Groep 5 heeft samen met juf Rianne al geknutseld om de kinderen uit Oekraïne 
een warm welkom te geven. Het resultaat hebben ze naar hotel Abcoude gebracht en hangt daar nu.             

                                                    
 

Bibliotheek 
Komende woensdag 23 maart starten de biebouders weer met de schoolbibliotheek. 
Fijn dat dat weer kan! 
 

Belangrijke dagen: 

 Familieavond gaat niet door! 

 23 maart: bibliotheekboeken mee, er kan weer geruild worden :-) 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 april. 
 
Hartelijke groet, 
Team CNS 

     


