
 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 

 
Voor de vakantie hebben we met het team afscheid genomen van interim directeur Lilian Domenie. Zij 
heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de CNS verder te helpen na het vertrek van Lynn. In de 
tussentijd ben ik begonnen bij CNS Abcoude en heb ik met Lilian gewerkt aan een goede overdracht. De 
afgelopen weken heb ik de tijd genomen om de leerkrachten en leerlingen beter te leren kennen. Ik voel 
mij direct thuis in de school, mede door het professionele team, fijne leerlingen en betrokken ouders. Een 
goede start! 
 
Ook de ouders van CNS leer ik graag beter kennen. Om die reden organiseer ik twee 
kennismakingsmomenten met ouders. Als u het leuk vindt, kunt u zich inschrijven voor één van de twee 
momenten (maandag 30 mei en woensdag 1 juni, 16:15 - 17:00). Ik ga graag met ouders in gesprek over de 
CNS, de kracht van de school, ouderbetrokkenheid, communicatie en andere interessante onderwerpen. 
Dit geeft mij een nog completer beeld van de CNS. Via de onderstaande link kunt u zich inschrijven: 
https://forms.gle/xK1S3YyrJtokQyLa6 
 
Ook ik zal u om de drie weken via deze route een nieuwsbrief sturen met daarin de belangrijkste informatie 
op een rij. Voor snellere communicatie gebruik ik Parro waar u bekend mee bent. Mocht u mij persoonlijk 
willen berichten, kunt u mij bereiken via directie.cnsabcoude@vechtstreekenvenen.nl. Indien u mij 
persoonlijk wilt spreken, loop gerust even naar binnen of spreek mij aan op het schoolplein. 
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 
  
Projectafsluiting ouders 
De afgelopen week zijn alle groepen gestart met het nieuwe schoolproject. Dit keer is het onderwerp 
‘landen.’ In alle groepen wordt er aandacht gegeven aan een specifiek land of gebied. Op dinsdag 31 mei 
bent u welkom in de klas tussen 17:30 - 18:30 tijdens de afsluiting van het schoolproject om met uw 
kind(eren) te kijken naar de resultaten. 
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Schoolfoto’s 
Afgelopen week zijn in de gymzaal de schoolfoto’s gemaakt. De foto’s zijn gemaakt 
door Menno Ridderhof (vader Guus) en Astrid van Ridderhof fotografie. Naast de 
individuele foto’s zijn er ook familie- en groepsfoto’s gemaakt. Binnenkort 
ontvangt u de resultaten en kunt u digitaal de foto’s gaan bestellen.  
  
 
Ouders in de school 
De afgelopen twee jaar hebben we met veel beperkingen te maken gehad rondom 
ouders in de school. Nu alle maatregelen zijn opgeheven, willen we ouders ook 

weer de gelegenheid geven om uw kind(eren) naar de klas te brengen. Met name in de onderbouw is dit 
voor ouders prettig. Vanaf 24 mei kan dit weer op de dinsdag en vrijdag. 
Voor leerkrachten is het wel belangrijk dat zij om 8:30 kunnen beginnen. Dus wel het vriendelijke verzoek 
om op tijd te vertrekken en niet lang te blijven hangen in de klas. 
Maar wat ontzettend fijn dat we dit weer mogelijk kunnen maken.  

 
 
Schoolreis 
Het begint al steeds dichterbij te komen, vrijdag 17 juni gaan we op 
schoolreisje! Groep 1 t/m 3 gaat naar Sprookjeswonderland, zij worden 
rond 16.15 uur terug op school verwacht. Groep 4 t/m 7 gaan naar Duinrell 
en zij worden rond 17.00 uur terug op school verwacht.  
De ouders die mee gaan om een groepje te begeleiden ontvangen in de 
week voor het schoolreisje een informatiebrief. De leerlingen krijgen ook in 
die week een brief mee met extra informatie. 
  
 
(Vrijwillige) ouderbijdrage  
De OR heeft de afgelopen periode de (vrijwillige) ouderbijdrage geïnd via schoolkassa (Parro). Mocht u dit 
nog niet hebben gedaan, kunt u dit nog gewoon doen via de toegestuurde link. Deze week zal op dezelfde 
manier de bijdrage voor het schoolreisje (groep 1 - 7) en schoolkamp (groep 8) worden verstuurd.   
  
 
Voorstellen nieuw MR-lid 
Aan het eind van het schooljaar stopt Alexander Turlot als MR-lid van de oudergeleding. Hij wordt 
opgevolgd door Tessa. Zij stelt zich graag aan uw voor: 
 
Mijn naam is Tessa van Velzen en ik ben moeder van Faas (groep 1a) en Goos (komt in april 2023 op 
school). Vanaf augustus 2022 neem ik plaats in de medezeggenschapsraad. Al 12 jaar werk ik samen met 
docenten, directies, ouders én leerlingen om het onderwijs leuker en beter te maken. Onderwijs waar ieder 
kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en uitgedaagd wordt om zijn/haar talenten te ontwikkelen; daar ga ik 
voor. Mijn ervaring en passie voor het onderwijs zet ik nu graag in voor de CNS. In de MR zie ik het als mijn 
rol om andere ouders te vertegenwoordigen, te luisteren naar elkaars behoeften en samen de goede 
beslissingen te nemen voor de toekomst van de CNS. Ik kijk ernaar uit! 

 
  
Zomerfeest vrijdag 8 juli: Save the date! 
Op vrijdag 8 juli is het zover: het Zomerfeest! Na twee jaar geen 
zomerfeest gaan we dit schooljaar natuurlijk extra uitpakken met een 
groot spektakel. De OR is volop bezig met de voorbereidingen. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie. Maar belangrijk: save the 
date 8 juli! Starttijd: 16:30. 
 

 



Avondvierdaagse (dinsdag 17 mei - vrijdag 20 mei) 
De wandelschoenen kunnen weer uit de kast: de Avondvierdaagse komt er weer aan! De kinderen van 
groep 1 t/m 4 (5) wandelen de 5 km. Deze start elke avond 18.30 uur vanaf de Hollandse Kade. De kinderen 
van groep (5) 6, 7 en 8 lopen de 10 km en vertrekken 18:15 vanaf de Hollandse Kade. Let op: vrijdag 
vertrekt de 10 km groep al om 18:00. 
 
Alle routes zijn te vinden op de website avondvierdaagseabcoude.nl Op 
vrijdagavond worden de kinderen onder begeleiding van de Abcouder 
Harmonie ingehaald op de Hollandse Kade, waar om ongeveer 20.00 uur de 
ouderraad, klassenouders en leerkrachten klaar staan met de medailles en een 
ijsje voor de kinderen.  
De verantwoordelijkheid voor de kinderen tijdens de Avondvierdaagse ligt bij de ouders. Er wordt verwacht 
dat jullie met je kind meelopen en de verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar gedrag. Voor vertrek, 
bij de sportvelden op de Hollandse Kade, moeten de kinderen zich aanmelden bij de aanwezige 
leerkrachten van de CNS, zodat wij weten of iedereen elke dag aanwezig is. 
  
Wij wensen iedereen een sportieve en gezellige wandelweek. 

 
 
Even voorstellen 
De afgelopen weken zijn er nieuwe collega’s gestart bij CNS Abcoude. Door het vertrek van een aantal 
leerkrachten en de vervanging van de zwangerschap van Loes, hebben we drie nieuwe leerkrachten in ons 
team. Welkom Caroline, Lisette en Caroline! Zij stellen zich in het kort aan u voor: 

 
Caroline van Oosten (groep 1B) 
Woensdag 13 april ben ik gestart in groep 1b, om het zwangerschapsverlof van juf Loes op te vangen. Ik 
ben Caroline van Oosten, 1 april 2022 getrouwd met mijn man Kees en woon sinds kort in Breukelen. Mijn 
roots liggen in Rozenburg, een dorp in de buurt van Rotterdam. Ik heb daar gewerkt als leerkracht voor een 
kleutergroep in Spijkenisse... Totdat ons droomhuis in Breukelen op ons pad kwam! Een verhuizing, met als 
gevolg op zoek naar een nieuwe baan. De eerste kennismaking op CNS Abcoude voelde meteen goed en na 
een aantal weken hier aan het werk te zijn wordt dit gevoel alleen maar bevestigd. Wat een lieve klas, fijne 
collega’s en ouders en een goede sfeer op deze school! 
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten: tuinieren, wandelen en fietsen. Ook vind ik het leuk om lekker te 
koken en te bakken. 
O, ja en ook nog even belangrijk om te vermelden: ik heb een tweelingzus die heel veel op mij lijkt. Dus 
kom je me een keer tegen maar ik groet ik je niet, dan is de kans groot dat het mijn zus is geweest. 
 

 
Caroline Nagel (groep 5) 
Begin april ben ik met veel plezier gestart op de CNS. Ik ben Caroline Nagel, getrouwd 
met Marco en woon bijna 15 jaar in Abcoude. Voor mij is de CNS een vertrouwde 
school, omdat ik jarenlang zelf als ouder van onze kinderen Sanne en Thom, betrokken 
was bij de school. Hiervoor heb ik op een andere school van Vechtstreek en Venen 
gewerkt. Naast het lesgeven in groep 5, coach ik ook (startende) leerkrachten. In mijn 
vrije tijd volleybal ik, lees ik graag en geniet van het wandelen met onze hond. Ik hoop 
op een prettige en open samenwerking met u als ouders.  Met vriendelijke groeten, 
Caroline Nagel. 
 

Lisette Kaizer (1B) 

Toen mij werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven voor de nieuwsbrief bedacht 
ik me dat ik nu nog maar een paar maanden op de CNS voor de klas sta. Omdat ik al 
langer met de school bekend ben voelt dat al veel langer. Ik voel me helemaal thuis en 
wat is het gezellig bij de kleuters! Wat gaat de tijd hard, straks mag ik ook nog mee op 
schoolreisje en dan is de zomervakantie alweer in aantocht. Ik ga genieten tot die tijd. 
Groet Lisette 



  
Afname CITO toetsen in de maanden mei en juni (groep 3 - 7) 
De leerkracht krijgt de hele dag door informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Door 
te observeren, beurten te geven, werk na te kijken. Onze toetsen helpen om een eerlijk en nog beter beeld 
te krijgen. Ze laten zien waar een leerling staat, wat hij of zij kan. Ze laten de leerkracht zien waar de 
leerling goed in is, en waarin de leerling nog verder kan ontwikkelen. De leerkracht ziet dus nog veel meer 
van de kinderen dan alleen de toetsscores. Ga dus lekker ontspannen om met de toetsen. 
 

 

Belangrijke dagen: 

 17 t/m 20 mei: Avondvierdaagse 

 maandag 23 mei: Kennismakingsochtend (nieuwe ouders) 

 woensdag 25 mei: Studiedag, vrije dag 

 donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 

 vrijdag 27 mei: Vrije dag 

 dinsdag 31 mei: Afsluiting schoolproject met ouders (17:30 - 18:30) 

 woensdag 1 juni: Meesters- en juffendag 

 6 t/m 10 juni: Pinkstervakantie 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 juni (met o.a vakanties/studiedagen 2022/2023, 
schooltijden, zomerfeest).  
 
Hartelijke groet, 
Team CNS 

     


