
 

 

Van de directie 

Na de voorjaarsvakantie kon de school gelukkig meer open en het is fijn dat we weer ouders op school 

kunnen ontmoeten. Dat is inmiddels ook frequent gebeurd en iedereen ervaart het weer als plezierig om 

gewoon met elkaar om tafel te zitten voor een gesprek. Langzaam komt alles weer op gang, zoals 

sportactiviteiten, naar het theater gaan, luizenpluizen en de schoolbieb draait ook weer volop. Direct een 

bedankje aan alle hulpouders, fijn dat u dit doet voor de school en de kinderen.  

Wat minder fijn is, maar helaas wél de realiteit, is dat in de afgelopen weken veelvuldig naar vervanging 

gezocht moest worden. Door uitval van leerkrachten, veelal door coronabesmetting en/of de griep, was het 

bijna dagelijks zoeken naar oplossingen om zo goed als mogelijk de bezetting rond te krijgen zodat de 

kinderen tenminste gewoon naar school konden komen. Maar helaas is dat met regelmaat niet gelukt 

ondanks de grote inzet van alle collega’s. En alle ‘vijvers’ zijn leeg zélfs de meest commerciële bureaus 

hebben zelden meer iemand aan te bieden. Ook de Kek-dagen waar we op terug kunnen vallen kan vaak 

niet meer geboekt worden voor de dag die nodig is (agenda’s zijn al weken volgeboekt). 

Op mijn oproep van deze week aan ouders om te komen ondersteunen op school hebben een aantal 

ouders gereageerd, heel fijn en dank jullie wel hiervoor. Deze week heb ik daar al tweemaal gebruik van 

gemaakt , twee groepen die dus hierdoor gewoon naar school konden komen, voor onderwijs of voor 

opvang, dit afhankelijk van de groep of situatie. Maar helaas kan het niet altijd opgelost worden en zullen 

er mogelijk in de komende weken bij uitval van leerkrachten (en dat is helaas niet planbaar) weer groepen 

een dag geen onderwijs hebben op school en een thuiswerkdag krijgen. Door thuiswerkdagen breed te 

spreiden over de groepen, ook al is niet de eigen leerkracht ziek, maak ik het voor alle kinderen en ouders 

tot een gezamenlijk gedragen ongemak. Ik begrijp dat het lastig is als een kind onverwacht niet naar school 

kan, maar vraag aan álle ouders om het vanuit dit perspectief te willen bekijken. En zeggen we niet 

‘Gedeelde smart is halve smart?’. Laten we vooral ook oog houden voor elkaar dat lijkt me een mooie 

afsluitende Christelijke gedachte en helemaal met de Paasdagen in aantocht.   

Ik wil alle ouders nogmaals vragen om samen te bekijken waar jullie met en voor elkaar iets kunnen 

betekenen in het opvangen van de kinderen. Omdat de school wil blijven meedenken wanneer u uw kind 

echt niet zelf kunt opvangen, wordt er gelegenheid gegeven mij daar ’s avonds over te bellen. Daar is door 

ouders ook gebruik van gemaakt. Daarbij aansluitend het vriendelijke verzoek om niet naar de school te 

bellen om te vragen of uw kind de volgende dag school heeft maar mijn bericht over de oplossing af te 

wachten. Er is vaak meer tijd nodig om de vervanging te regelen en ik doe er alles aan om u zo vroeg als 

mogelijk te berichten.   
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En dan komt 11 april in beeld, de dag dat de nieuwe directeur zijn start maakt op CNS Abcoude. Hieronder 

stelt hij zichzelf aan u voor. De komende drie weken maak ik Mark wegwijs op CNS Abcoude en blijf tot eind 

april aanspreekpunt voor ouders en alle andere betrokkenen van deze school. Alleen op deze manier krijgt 

Mark echt de tijd om zich goed te verdiepen in de school en zich zaken eigen te maken. Maar zeker niet 

onbelangrijk het  geeft Mark ook de ruimte en tijd om kennis te maken met team, kinderen, ouders, 

partners van school en bovenschoolse collega’s.  

Graag wens ik Mark, ook namens het hele team, maandag a.s. een goede start toe maar ook een mooi 

directeurschap op CNS Abcoude in de komende jaren.  

Met vriendelijke groeten. 

Lilian Domenie 

Interim Directeur CNS Abcoude 

 

Start nieuwe directeur op 11 april 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 

Op maandag 11 april start ik als directeur bij CNS 

Abcoude. In deze nieuwsbrief stel ik mijzelf graag aan u 

voor.  

Ik ben Mark Paludanus, 37 jaar en woonachtig met mijn 

gezin in Ouderkerk aan de Amstel. Ik heb samen met mijn 

vriendin Nikki twee dochters, Evie (6) en Mara (3). In mijn 

vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin en ben 

ik regelmatig te vinden op de tennisbaan of op een andere manier met sport bezig. 

Inmiddels ben ik zo’n twaalf jaar actief in het basisonderwijs. Als leerkracht, schoolopleider en als adjunct-

directeur. Kinderen iets leren geeft mij iedere dag weer een waardevol gevoel. In de rol als leidinggevende 

zie ik het als een uitdaging om samen met een team professionals het beste onderwijs voor kinderen te 

verzorgen in een veilig leerklimaat.   

De prettige en open sfeer waar CNS Abcoude om bekend staat, was voor mij een belangrijke reden om te 

kiezen voor deze school. Een kleinschalige, fijne school, met betrokken ouders. Ik kijk dan ook uit naar de 

samenwerking met iedereen. 

Ook bij CNS Abcoude brengt het lerarentekort flinke uitdagingen met zich mee en vergt het veel flexibiliteit 

en samenwerking van het team. Uiteraard ga ik mijn best doen om hier mijn bijdrage in te leveren. 

De eerste 3 weken na mijn komst zal de huidige interim-directeur, Lilian Domenie, het aanspreekpunt zijn 

voor de lopende zaken. Dit geeft mij de ruimte om de kinderen, teamleden, ouders en school te leren 

kennen.  

Vanaf 11 april ben ik te bereiken via het e-mailadres mpaludanus@vechtstreekenvenen.nl. Maar schroom 

niet om mij persoonlijk op school aan te spreken. Ik kijk uit naar onze ontmoeting in de school of op het 

schoolplein. 

Vriendelijke groet, 

Mark Paludanus 

 

 



Nieuwe leerkrachten op CNS Abcoude  

Afgelopen maandag 4 april is Caroline Nagel gestart in groep 5 (ma en di). 

Op 21 maart jl. is Erica Neutel gestart in groep 8 (ma). 
Komende woensdag 13 april start Caroline Steller in gr. 1b ( woe-do-vr), zij vult het zwangerschapsverlof in 
van Loes.   

 

Terug van zwangerschapsverlof 

Kimberley haar verlof is voorbij en zij start komende maandag 11 april  voor twee dagen in groep 7 (ma en 

di) en op vrijdag in groep 3b.  

 

Ziekmeldingen  

Het vriendelijke verzoek om uw kind per telefoon af te melden bij ziekte of afwezigheid en niet per mail. 

Vanaf 8.00 uur kunt de school bellen, soms is het druk in de ochtend en kan uw telefoontje niet direct 

beantwoord worden. Probeert u het dan even later nogmaals.  

Mails kunnen vóór schooltijd niet gelezen worden, de leerkracht is dan met lesvoorbereidingen bezig of 

andere zaken die van belang zijn voor de dag.  

Wanneer er bij de start van de dag een kind gemist wordt door de leerkracht, en er is geen afmelding bekend 

bij ons, dan nemen we altijd even contact op met de ouders om te weten waar het kind is.   

 

Ouderbijdrage 

Binnenkort start de ouderraad met het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage. Het bedrag is dit jaar 
vastgesteld op 37,50 EUR per kind. De inning gaat dit jaar digitaal. Ieder gezin ontvangt een email met een 
link om een Ideal betaling te kunnen doen. 
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die ouders betalen voor de organisatie van extra activiteiten 
buiten het reguliere onderwijsprogramma om. Voorbeelden zijn: Sinterklaasviering, Kerstviering, 
Paasviering. Ook aanschaf van nieuwe CNS sport outfits, luizenzakken, speelattributen en geluidsinstallatie 
worden uit de ouderbijdrage bekostigd. 
 
Mocht je nog vragen hebben over de ouderbijdrage, mail dan naar 
ouderraad.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl of spreek de penningmeester Astrid de Winter even aan. 

 

Paaslunch 14 april 

Ook dit jaar willen wij weer een Paaslunch organiseren. Zoals in de kalender staat, hebben we continurooster 

tot 13.30 uur. Alle kinderen blijven die dag lunchen op school. We hebben bij Kind&Co aangegeven dat de 
TSO wordt geannuleerd. De Paaslunch zal gehouden worden in de eigen klas. De kinderen zullen gezellig eten 
samen met hun leerkracht. En vanuit de Ouderraad zal er een paasattentie komen en wordt de aankleding 
verzorgd. 
Voor de lunch wordt er wat van jullie zelf verwacht. Meer informatie hierover hebben jullie via de 
Paascommissie ontvangen.  

 
Koningsspelen 22 april 
Na twee jaar alternatieve Koningsspelen zal er dit jaar op 22 april eindelijk weer 
als vanouds een Koningsspelen georganiseerd worden. Groep 1-2 gaan diverse 
oud-Hollandse spellen spelen in en om de school. Voor de groepen 3 t/m 8 
zullen de spellen op de sportvelden plaatsvinden. In de mail van de commissie 
staat een oproep voor hulpouders. Deze kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 
april melden bij de commissie. Zoals ook aangegeven in de jaarkalender zijn de 
kinderen op deze dag eerder uit. Groep 1-2 is om 12.00u uit op school. Groep 
3 t/m 8 is om 12.30u klaar op het sportveld en zij kunnen daar opgehaald 
worden of zelf naar huis toe gaan.  
Wij kijken er naar uit!  
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Schoolreisje 
Vrijdag 17 juni gaan we op schoolreisje!!! Waar gaan we dit jaar heen? Dat is de grote vraag... 
De kinderen van groep 4 t/m 7 gaan naar Duinrell! De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar 
Sprookjeswonderland. 
Vindt u het leuk om mee te gaan op schoolreisje? Op maandag 11 april krijgt u van de eigen leerkracht een 
mail waar u op kan reageren om uzelf aan te melden. Op 19 april wordt de inschrijving gesloten. Na de 
meivakantie wordt bekend gemaakt wie er zijn ingeloot.  

 

Oekraïense kinderen en onderwijs 
Sinds deze week hebben wij drie Oekraïense kinderen mogen ontvangen op school. Twee meisjes in groep 
6, Liza en Polina en haar broertje Maksym in groep 8. 
Of er meer Oekraïense kinderen gaan komen op onze school weten we nu nog niet, dit hangt van meerdere 
factoren af.  
 
Op dit moment wordt door de betrokken besturen gesproken over de invulling van het onderwijs aan deze 
kinderen voor de komende maanden, dit tot aan de zomervakantie.  Er is op scholen vooral behoefte aan 
een plan voor het kunnen gaan geven van onderwijs aan deze kinderen en dat er goede begeleiding en 
ondersteuning komt voor de leerkrachten die de kinderen nu in de groep hebben gekregen. Hopelijk wordt 
dit op korte termijn geregeld in de gemeente.  
 
Op dit moment laten we de kinderen zo goed als mogelijk meedraaien in groep 6 en 8 om in contact te 
kunnen zijn met leeftijdsgenootjes en waar kan krijgen ze delen van  het onderwijsprogramma 
aangeboden, ondersteund met googletranslate, digitale programma’s en hulp van klasgenootjes.  
 Zie ook de brief van de bestuurder van V+V van 4 april jl.  

Team CNS naar halve finale schoolschaak 2022 
Op zondag 27 maart heeft het CNS schaakteam 
meegedaan met het grote toernooi voor basisscholen in 
Amsterdam. We begonnen vol goede moed, niet wetend 
in de eerste ronde te moeten spelen tegen de regerend 
kampioen van Nederland. Gevolg: alle partijen werden 
verloren, de CNS stond meteen als zevenentwintigste 
onderaan in de rangorde. Toch vochten Mijntje, Puck, 
Daniël, Jaguar, Milan en Joep (de laatste zelfs half ziek) 
zich een weg terug naar een mooie uiteindelijke vijftiende 
plek! Hiermee toonde ons team een groot 
incasseringsvermogen. Iets wat bij andere teams, met 
huilende kinderen en bemoeizuchtige coaches, soms ver  
te zoeken was! Knap gedaan!  
 
Natuurlijk willen we volgend jaar weer meedoen! Misschien lukt het met nog een extra schooljaar aan 
voorbereidingstijd voor vier van de zes spelers, die nu in groep 7 zitten, om nog hoger te eindigen. De inzet 
van de spelers is er overduidelijk. Voeg daar de deskundige begeleiding van Wilbert Kieboom aan toe en je 
hebt een “dreamteam”!  
Na de zomervakantie pakken we de draad van het schoolschaken weer op. Op de foto de kinderen met hun 
herinneringsmedaille.  
 

Activiteiten Ouders Lokaal 

Vanuit Ouders Lokaal worden er de komende tijd weer een aantal activiteiten georganiseerd. Alle 

activiteiten zijn gratis. Kijk hier voor een volledig overzicht van deze activiteiten:  

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten 

 

https://derondevenen.ouderslokaal.nl/activiteiten


 

Belangrijke dagen: 

 14 april: Paasviering, continurooster dus 13.30u school uit 

 15 april: Goede Vrijdag, vrije dag 

 18 april: Tweede Paasdag, vrije dag 

 19 t/m 21 april: eindtoets groep 8 

 22 april: Koningsspelen 

 27 april: Koningsdag, vrije dag 

 2 mei t/m 6 mei: meivakantie 

 11 mei: luizencontrole 

 12 en 13 mei: schoolfotograaf 

 17 t/m 20 mei: avondvierdaagse 

 25 mei: studiedag, vrije dag 

 26 en 27 mei: Hemelvaartsdag, vrije dagen 

 1 juni: meesters- en juffendag 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 juni.  

 

Hartelijke groet, 

Team CNS 

     


