Nieuwsbrief nr. 1: augustus 2022

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude,
Na zes weken vakantie is het bijna tijd om te gaan beginnen.
Maandag 29 augustus gaat de CNS weer open en start het schooljaar
2022/2023 officieel. Dit weekend nog de afsluiting van de gezellige
feestweek in Abcoude, maar daarna gaat het echt weer beginnen.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat jullie in
goede gezondheid uit de vakantie zijn gekomen. De afgelopen week
heeft het team alle voorbereidingen getroffen en we zijn dan ook
helemaal klaar om de kinderen maandag te ontvangen.
Na twee schooljaren met online onderwijs en veel beperkingen, gaan we dit schooljaar hopelijk voor een
‘normaal’ jaar. Het team heeft in ieder geval heel veel zin in het nieuwe schooljaar en we kijken dan ook uit
naar de start. Wij hopen de kinderen en u ook. Bij deze wens ik iedereen een leerzaam en prettig schooljaar
toe.
Vriendelijke groet,
Mark Paludanus
Directeur CNS Abcoude

Start schooljaar
Aankomende maandag zijn de kinderen welkom in hun nieuwe klas. De deuren gaan, zoals gebruikelijk,
weer om 8:25 open. U kunt de kinderen naar de klas toebrengen op de 1e schooldag. De leerkrachten
openen het schooljaar met de kinderen en de vakantieverhalen zullen ongetwijfeld uitgebreid besproken
worden.
Ook voor ouders is het de start van het nieuwe schooljaar. U bent na het wegbrengen van uw kind van
harte welkom om gezellig een kopje koffie/thee te komen drinken in de algemene ruimte of op het
schoolplein. Tussen 8:30 - 9:00 staat dit klaar om het nieuwe schooljaar met elkaar in te luiden. Tot dan!

Informatieavond
Op donderdag 8 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Een belangrijke avond om u weer
goed op de hoogte te brengen. Dit schooljaar weer gewoon live op school.
Het eerste gedeelte van de avond vindt plaats in de klassen. De groepsleerkrachten informeren u over het
nieuwe schooljaar in de verschillende jaargroepen.

Het tweede gedeelte vindt plaats in de algemene ruimte van de school. De OR, MR en directie zullen u op
de hoogte brengen van het nieuwe schooljaar.
Programma:
18:45 - 19:00: Inloop
19:00 - 19:45: Presentatie in de groepen
19:45 - 20:30: Presentatie algemene ruimte door directie, OR & MR
Wij vinden het belangrijk dat u aanwezig bent op de informatieavond in de groepen en tijdens het
algemene gedeelte. We delen belangrijke informatie over het nieuwe schooljaar. Wij gaan er dan ook
vanuit dat van ieder gezin minimaal één ouder aanwezig is. Om massale drukte te voorkomen vragen we
om tijdens het algemene gedeelte met maximaal één ouder per gezin te komen.

Parro
Vandaag wordt u gekoppeld aan de nieuwe jaargroep(en) van
Parro. Dit schooljaar zullen wij actiever Parro gaan gebruiken
in alle groepen. We proberen zoveel mogelijk te
communiceren via dit kanaal. Wij vragen u dan ook regelmatig
Parro te bekijken om niks te missen. De algemene nieuwsbrief
en documenten worden wel via de e-mail verstuurd.
Via de Parro-mededelingen ontvangt u van de
groepsleerkrachten updates over de ontwikkelingen in de groep en de komende activiteiten.
In de agenda zijn alle activiteiten uit de jaarkalender ook digitaal te vinden. Individuele groepsactiviteiten
zullen in de loop van het jaar worden toegevoegd aan de agenda.
In de agenda worden ook de activiteiten met ouderhulp toegevoegd. U kunt dan inschrijven om te helpen
op school tijdens de activiteit.
Verzoek om de privacy voorkeuren z.s.m. aan te geven/bij te werken, anders kunnen we bijvoorbeeld de
klassenlijsten niet uit gaan delen. (ga in de app naar instellingen, tik op profiel en scroll naar “mijn
kinderen” en geef vervolgens per kind de privacy voorkeuren aan via de stipjes op het potlood bij het kind)
Leerkrachten zijn bereikbaar via de e-mail. Zij zullen dit op de informatieavond met u delen.

Corona
Corona is minder zichtbaar in het nieuws, maar zal dit schooljaar zeker nog een rol gaan spelen. Op school
zorgen we voor goede ventilatie en handen wassen. Wij willen u ook weer vragen om waakzaam te zijn bij
corona klachten en te testen indien nodig. Op de onderstaande website kunt u terecht voor de
belangrijkste regels en vragen rondom corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19
Mocht uw kind thuis komen te zitten voor een thuisquarantaine, kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht voor een pakketje werk (vanaf groep 3). De leerkracht heeft altijd wel een dag nodig om
dit samen te stellen. Dit gaat in samenspraak met elkaar wat er mogelijk is i.v.m. eventuele klachten.

Afscheid meester Cees
Voor de vakantie hebben wij u geïnformeerd over het vertrek van meester Cees. Hij gaat binnenkort
genieten van zijn welverdiende pensioen. De laatste werkdag van meester Cees is op maandag 26
september. Na schooltijd houden we op maandag 26 september een receptie van 14:45 - 16:15 en zijn alle
ouders die kinderen bij meester Cees in de klas hebben gehad welkom om afscheid te nemen. Dan kunt u
dit alvast in uw agenda noteren.

Ouderhulp
Ook dit schooljaar hebben we weer ouderhulp nodig voor alle activiteiten. Met de uitbreiding van gym,
techniekonderwijs, luizenouders, bibliotheek en verschillende groepsactiviteiten is uw hulp onmisbaar.

Aankomende week ontvangt u hier een aparte brief over en hopen we weer massaal op uw (ouder) steun
en hulp.

100 jaar CNS op Blomswaard 2
In 1922 nam de CNS intrek op de Blomswaard 2. Dit is dus precies 100 jaar geleden. Reden genoeg om dit
op een leuke manier met elkaar te gaan vieren. Vrijdag 30 september staat in het teken van 100 jaar CNS
op de Blomswaard 2. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren over de exacte inhoud van
deze dag. Houdt u alvast rekening in uw agenda, want dit wilt u niet missen. Tussen 13:30 - 14:30 zijn
namelijk ook de ouders welkom om te komen kijken naar een presentatie van de kinderen. To be
continued!

Geboorte en huwelijk
Voor de vakantie is juf Loes bevallen van dochter Jip. Loes zit momenteel nog lekker in haar
zwangerschapsverlof. We hopen dat zij de komende tijd nog lekker kan genieten
van de uitbreiding in het gezin en hopen haar binnenkort weer te zien op school.
Er kan veel gebeuren in een paar weken tijd! Tijdens de vakantie op Madeira is juf
Renske Blom ten huwelijk gevraagd en afgelopen maandag 22 augustus zijn zij en
Tobias voor de wet getrouwd. Het kerkelijk huwelijk zal later plaatsvinden. Haar
achternaam is vanaf nu Algra – Blom, maar haar e-mailadres zal hetzelfde blijven.

Voetbal- en hockeytoernooi groot succes!
Wat was het warm afgelopen woensdag bij het sporttoernooi in de
feestweek! Alle teams hebben ondanks de hitte het uitstekend gedaan!
De oranje CNS-shirts waren mooi te zien op alle velden! Alle kinderen
die hebben meegedaan mogen maandag het tenue (gewassen) weer
inleveren bij de nieuwe meester/juf.

Praktische mededelingen
- woensdag 31 augustus start de 1e gymles voor de groepen 3 - 8. Het gymrooster kunt u terugvinden in de
laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar;
- Mocht uw kind ziek zijn, kunt u ons tussen 8:00 - 8:30 bereiken om af te melden;
- Regelmatig krijgen we voor verschillende redenen het verzoek voor verlof. In de schoolgids (te vinden op
de website) kunt u in hoofdstuk 9 lezen wanneer er aanspraak gemaakt kan worden op verlof en hoe u dit
kunt aanvragen;
- Lange tijd mochten we geen ouders in de school ontvangen. Aan het eind van vorig schooljaar zijn we
weer begonnen met versoepelen. Voor het nieuwe schooljaar willen we dit voortzetten. Dit betekent dat
op dinsdag en vrijdag ouders welkom zijn om uw kind naar de klas te brengen. Voor de jongste kinderen
(1/2) is het indien nodig ook mogelijk om op andere dagen mee te lopen;
- Wij verzoeken u om afspraken voor de dokter, tandarts en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd te
plannen;
- De luizencapes mogen maandag weer terug mee naar school.
Wij kijken uit naar maandag om de kinderen weer te zien. Met elkaar maken we er weer een mooi
schooljaar van!

Belangrijke dagen:













29 augustus: eerste schooldag, inloop met koffie (op het plein)
31 augustus: luizencontrole
5 september: start inschrijving spreekmoment voor gezinnen met meerdere kinderen
6 september: start inschrijving spreekmoment
8 september: informatieavond 19.00
13 september: spreekmoment
14 september: spreekmoment
24 september: klusochtend
26 september: start kinderboekenweek
26 september: afscheid Cees
29 september: groep 7 en 8 Technet
30 september: feestdag 100-jarig bestaan gebouw

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 september.
Hartelijke groet,
Team CNS

