
 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 
 
De afgelopen periode is op school weer hard gewerkt, geleerd en gespeeld. Maar voor nu voor iedereen een 
week vakantie, daarna maken we ons op voor de laatste periode van dit schooljaar. In deze laatste periode 
nog activiteiten zoals het schoolreisje, zomerfeest, afscheid van groep 8 en de voorbereidingen op de nieuwe 
jaargroepen. 
 
Na het lezen van deze nieuwsbrief bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste activiteiten en de 
komende periode. Namens het team wens ik iedereen alvast een fijne pinkstervakantie.  
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 

 

Schooltijden aankomend schooljaar 
Twee jaar geleden is de CNS overgegaan op het gelijke-tijden-model. In de bijlage van deze nieuwsbrief een 
toelichting op het besluit om ook aankomend schooljaar de huidige schooltijden tot 14:30 te hanteren. 

 

 
Feest met meesters- en juffendag 

Eergisteren was het feest op de CNS. We vierden de verjaardag 
van alle juffen en meesters. Het team is enorm verwend met 
cadeaus. De kinderen hebben genoten van leuke spelletjes en 
uiteraard een lekker ijsje. En wat een gekke kapsels hebben we 
toch gezien! Dat is ook niet zo raar met een thema ‘doe eens 
raar met je haar!’ Zelfs bij de leerkrachten hebben we groene 
en opgestoken haren gezien. Kortom, een gezellige en 
geslaagde dag! 
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Afsluiting project landen 

Afgelopen dinsdag hebben we het project landen in de school afgesloten. De afgelopen weken hebben de 
kinderen ontzettend veel geleerd en gemaakt rondom het thema. Van Zuid-Afrikaanse dieren tot aan 
Spaanse tapas, de Franse Eiffeltoren, landen uit Noord- en Zuid-Amerika en het prachtige Middellandse 
zeegebied. Alles kwam aan bod tijdens de presentatie met ouders. Als team vonden wij het ook weer fijn 
om alle ouders te kunnen verwelkomen in de school. Dat smaakt naar meer!  

 

 

Voetbal- hockeytoernooi in de feestweek! 

De feestweek van Abcoude valt in de laatste week van de zomervakantie. De organisatie van de feestweek 
organiseert voor alle kinderen uit het dorp een voetbal- en hockeytoernooi. Dit vindt plaats op 
woensdagmiddag 24 augustus van 13:00 - 16:00. Dit is voor de nieuwe groepen 3 - 8 (huidige groepen 2 - 
7). Doen de kinderen ook mee namens team CNS!? Via de onderstaande link kan er ingeschreven worden. 
Let op: inschrijven kan tot zaterdag 18 juni. https://forms.gle/GNVbKfahF13Mdoh49 

 

 

Formatie 2022/2023 

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de formatie voor het schooljaar 2022/2023. We zijn in 
gesprek met het team over de verdeling van leerkrachten over de groepen. Op dit moment van schrijven 
zijn we nog volop bezig met deze invulling. Mocht dit helemaal afgerond zijn, ontvangt u van ons een apart 
bericht met deze indeling voor volgend schooljaar. 

 

Vakantierooster 2022/2023 

In overleg met de MR hebben we het nieuwe vakantierooster vastgesteld voor schooljaar 2022/2023. In dit 
vakantierooster houden wij vast aan de vakanties volgens de regio Noord. Naast de reguliere vakanties 
hebben we gekozen voor een 2e week meivakantie i.p.v. een pinkstervakantie. We hebben hierin de 
onderstaande argumenten meegenomen:  

 Één lijn met alle scholen in Abcoude en daarmee ook de wens van veel ouders i.v.m. gelijktrekking 
vakanties scholen in Abcoude; 

 Onze samenwerking met de BSO, die met een verlengde meivakantie geen verschillen hebben met 
andere scholen uit Abcoude; 

 Door het ontbreken van een pinkstervakantie is de periode van de meivakantie tot aan de 
zomervakantie relatief lang. Dit ondervangen we door een aantal kortere weken (Hemelvaart, 
verlengde Pinksteren en twee studiedagen aan het einde van het schooljaar). 

 
Vakanties & feestdagen schooljaar 2022/2023 
 
1e schooldag  29 augustus   Goede vrijdag:  7 april 
Herfstvakantie:  15 oktober - 23 oktober  2e paasdag  10 april 
Kerstvakantie:  24 december - 8 januari  Hemelvaartsdag 18 mei 
Voorjaarsvakantie: 25 februari - 5 maart  Vrije dag  19 mei 
Meivakantie:  22 april - 7 mei   2e pinksterdag 29 mei 
 
 

https://forms.gle/GNVbKfahF13Mdoh49


Studiedagen schooljaar 2022/2023 
 
Maandag 24 oktober  Vrijdag 24 februari  Donderdag 6 juli 
Woensdag 18 januari  Dinsdag 30 mei   Vrijdag 7 juli 
 
In de bijlage een overzicht van het jaarrooster. Voor het einde van het schooljaar ontvangt u weer de 
jaarkalender met alle data en informatie over het nieuwe schooljaar. 

 
 
Studiedag 25 mei 
Vorige week woensdag hadden de leerkrachten een studiedag op school. Deze dag stond in het teken van 
evaluatie, vooruit kijken en teambuilding. Met ook weer veel nieuwe gezichten in het team heel prettig om 
een dag gezamenlijk in te vullen. De volgende studiedag staat ingepland op maandag 4 juli. 

 

 

Even voorstellen 
Per 30 mei is onze nieuwe administratief medewerker Donja Frank-de Weerd gestart bij CNS Abcoude. Wij 
zijn zeer blij met haar als nieuwe aanwinst. Zij stelt zich graag aan u voor. 
 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf aan u voor te 
stellen. Vanaf deze week kom ik namelijk 1 dag in de week het team en de 
directie van CNS Abcoude (op administratief vlak) versterken! Mijn naam is 
Donja Frank-de Weerd. Ik woon samen met mijn man Jerry, zoon Dion, 
dochter Emma en onze twee katten in Bussum. 
Ondertussen werk ik alweer ruim 13 jaar met veel plezier als administratief 
medewerkster in het basisonderwijs. Naast mijn werkdag in Abcoude werk ik 
ook nog drie dagen in de week op een andere basisschool binnen Stichting 
Vechtstreek & Venen. Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking! 

 

 

Schoolreisje! 
Vrijdag 17 juni is het zover: schoolreisje! Na de vakantie ontvangen de kinderen en begeleiders nog een 
brief met de laatste informatie. De groepen 1 - 3 vertrekken om 9:00 met de bus naar 
Sprookjeswonderland en komen rond 16:15 weer terug. De groepen 4 - 8 vertrekken naar Duinrell om 9:15 
en verwachten rond 17:00 terug te zijn. Alle kinderen worden wel om 8:30 op school verwacht. U bent 
welkom om de kinderen buiten nog even uit te komen zwaaien. Dat wordt leuk! 
 
 

Spreekmoment op uitnodiging 
Na de pinkstervakantie tot aan de zomervakantie vinden de spreekmomenten op uitnodiging weer plaats. 
Indien nodig neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om een afspraak te maken. 

 

 

Traktaties 

Kinderen mogen inmiddels weer langs de klassen bij hun verjaardag. Zij gaan met een verjaardagskaart 
langs de groepen in de eigen bouw. Er zijn ook geen restricties meer over traktaties met verpakkingen.  
 
In de vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over ouders in de school. Op dinsdag en vrijdag mogen 
ouders weer in de school komen en de kinderen weer in de klas brengen. 
 

 

Gevonden voorwerpen 

Ondertussen zijn er weer veel spullen gevonden zonder eigenaar. Maandag 13 juni na schooltijd liggen alle 

spullen bij de tafeltennistafel op het schoolplein, zodat iedereen kan kijken wat bij wie hoort. 

 



 

Rapporten 

Op de laatste maandag voor de zomervakantie gaan de nieuwe rapporten mee naar huis. Voor groep 2 t/m 

8 is dit het tweede rapport. De kinderen die voor januari zijn gestart in groep 1 krijgen hun eerste rapport. 

Mocht u het rapport nog thuis hebben liggen, wilt u deze dan z.s.m. weer mee naar school geven? Bedankt! 

 

 

Belangrijke dagen: 

 6 t/m 10 juni: Pinkstervakantie 

 13 t/m 15 juni: Kamp groep 8 

 17 juni: Schoolreis 

 Vanaf 20 juni: Spreekmoment op uitnodiging van de leerkracht 

 4 juli: Studiedag, alle kinderen vrijdag 

 8 juli: Zomerfeest 

 11 juli: wenmoment nieuwe groepen 

 11 juli: Rapport mee 

 12 juli: Afscheid groep 8 

 15 juli: Laatste schooldag, 12.30u uit!  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 juli. 
Hartelijke groet, 
Team CNS 

     


