Nieuwsbrief nr. 2: september 2022

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude,
We zijn inmiddels alweer drie weken onderweg. Voor kinderen en ouders altijd weer even wennen na zo’n
vakantie om in het ritme van school te komen. Voor leerkrachten noemen we de startfase ‘gouden weken,’
waarin groepssfeer en structuur centraal staan. Met als doel een goede basis leggen voor dit schooljaar.
Voor de structuur in de klas is het ook belangrijk om op tijd te kunnen starten om 8:30. Nu komen
behoorlijk veel kinderen te laat binnen. Dit komt vaker voor bij de opstart van een nieuw schooljaar. Laten
we met elkaar proberen om de lessen om 8.30 te laten starten. Helpt u mee?
De informatieavond van 8 september is druk bezocht met een goede opkomst in de klassen. Naast de
nuttige informatie op groepsniveau, was het vast ook leuk om kennis te maken met de nieuwe leerkracht.
Tijdens het algemene gedeelte hebben de OR & MR zich voorgesteld. De directie heeft alle ouders
geïnformeerd over de speerpunten, uitdagingen en communicatie.
Tijdens de eerste spreekmomenten heeft u de leerkracht persoonlijk kunnen spreken. Een mooi moment
om met elkaar de verwachtingen voor dit schooljaar door te nemen. Ouders die niet stonden ingeschreven
voor de spreekmomenten, kunnen contact opnemen met de leerkracht. Belangrijk dat u in deze startfase
allemaal de leerkracht even persoonlijk spreekt.
Bij de start van zo’n schooljaar zijn er ook altijd weer veel onderdelen die nieuw zijn. In de nieuwsbrief van
vandaag informeren wij u graag over de opstart en andere onderwerpen waarvan u op de hoogte moet zijn.
Veel leesplezier gewenst.
Vriendelijke groet,
Mark Paludanus
Directeur CNS Abcoude

Start Grej of the Day!
Deze week starten we schoolbreed met Grej of the Day! U zult wellicht
al het eerste raadsel thuis hebben gehoord aan de keukentafel. Maar
hoe werkt Grej of the Day precies? En welke rol hebben ouders hierin?
In de bijlage van de nieuwsbrief leest u alles over dit nieuwe concept op
de CNS en krijgt u als ouder tips om samen met uw kind hier iets leuks
van te maken!

Kick off Cultuurkalender
Heeft u het gezien? De cultuurkalender van de CNS is klaar! Onze
schoolprofilering krijgt daarmee steeds meer vorm. Cultuureducatie
levert een waardevolle bijdrage aan de algemene en persoonlijke
vorming. In de bijlage van de nieuwsbrief de cultuurkalender.
Alle groepen gaan dit jaar twee keer cultureel op stap. Daarnaast
vinden er workshops & voorstellingen plaats op school en in de
omgeving. Ook organiseert cultuurhuis Abcoude met de CNS een
aantal schoolbrede activiteiten. In de cultuurkalender kunt u de
data van de uitjes alvast terugvinden. Gaat u mee op stap? Via
Parro kunt u straks inschrijven om mee te gaan als ouderhulp.

Feest! 100 jaar CNS op Blomswaard 2
Het zal u niet ontgaan zijn; de CNS is dit kalenderjaar 100 jaar gehuisvest
op de Blomswaard 2. Bij binnenkomst kunt u daar een afbeelding van zien
in de school (zie foto). In 1922 is de CNS in het huidige gebouw terecht
gekomen en wat zijn we blij met ons historische pand. Bijzondere
gelegenheden moet je vieren als school. Dit gaan we dan ook zeker doen
met de kinderen, leerkrachten en u!
Vrijdag 30 september komt de organisatie ‘Dans in school’ een feestelijke
dansdag organiseren met het programma ‘Let's dance!’
Overdag krijgen de kinderen verschillende workshops. Vanaf 13:15
verzamelen de groepen zich op het schoolplein, zodat om 13:25 de show
kan starten! Wij hopen dan ook alle ouders te zien voor een feestelijke
afsluiting van 100 CNS op de Blomswaard 2!
De kinderen leren deze dag in elke groep een specifieke dans, waarbij het extra leuk is om in dezelfde
kleding te dansen. In de bijlage van de nieuwsbrief staat aangegeven welke kleding per groep op 30
september gewenst is. Leuk als iedereen deze dag in kostuum komt!

Helpende handjes op klusochtend!
Op zaterdag 24 september vindt de jaarlijkse klusochtend plaats. Tijdens de klusochtend helpen ouders met
allerlei klusjes in de school. Heeft u tijd om een handje te helpen? Geef u op via het onderstaande
formulier. We starten om 9.00 en sluiten af om 12.00 met een lunch in de school. Kluservaring is geen
vereiste. Iedereen is welkom!
https://forms.gle/maQPGXwSTW6P7h3J8

Afscheid meester Cees
Op maandag 26 september nemen we afscheid van meester Cees. Alle ouders en kinderen van groep 7 en 8
hebben een uitnodiging ontvangen voor de receptie van 15:00 - 16:30.
Ouders in de groepen 1 - 6 die in het verleden een kind bij meester Cees hebben gehad, zijn ook
uitgenodigd voor de receptie. ZIe de uitnodiging in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Ouderraad op volle sterkte
Na het vertrek van Arnoud en Merel afgelopen
schooljaar, heeft de ouderraad 4 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Ilse, Tessa, Martijn en Geert Jan komen de
ouderraad versterken. Daar zijn wij heel blij mee en
daarom ook vanaf deze plek: een heel hartelijk welkom!
De ouderraad organiseert gedurende het schooljaar
diverse activiteiten samen met de school. Ook beheert de ouderraad 'de pot' van de ouderbijdrage van
waaruit activiteiten (o.a. excursies, Sinterklaas, Kerst) of specifieke aankopen (bijv. leesboeken,
geluidsapparatuur, nieuwe schooltenues) bekostigd worden. Tot slot is de ouderraad ook graag spreekbuis
namens alle ouders. Dus mocht je onderwerpen of vragen hebben die schoolbreed spelen, neem gerust
contact op met een van de ouderraad-leden.

Talentenmiddag van start!
Afgelopen dinsdag was de start van de talentenmiddag voor groep 5 - 8. Muziek, musical, dans,
ondernemen, schaken en creatief! Alle kinderen waren razend enthousiast! De komende weken blijven de
kinderen bij hun gekozen onderdeel. Op dinsdag 12 november volgt de presentatie. Noteert u de data in
uw agenda? De kinderen presenteren dan graag aan ouders waar ze aan gewerkt hebben!

Parro ouderhulp
Dit schooljaar communiceren we actiever met Parro. Groepsleerkrachten houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen in de klas. Indien we snel u op de hoogte moeten brengen, plaatsen we een mededeling op
Parro. Belangrijk dat uw Parro-account goed werkt en dat u regelmatig dit bekijkt. Mocht u problemen
ervaren kunt u contact opnemen met de eigen leerkracht.
In de Parro-agenda noteren wij de activiteiten waar wij ouderhulp bij nodig hebben. U kunt dan zelf
inschrijven voor een activiteit.

Vertrouwenspersoon
Vandaag is juf Dayenne langs de groepen 3 t/m 8 geweest. In de school is zij niet
alleen drie dagen juf van groep 5, maar ook intern contactpersoon. Veel situaties
worden opgelost door het direct te bespreken met de ouders of eigen leerkracht,
maar soms kan een kind zich ergens vervelend over blijven voelen. Er speelt iets in
de klas of thuis. Dan kan er altijd contact worden gezocht met juf Dayenne. Bij de
hoofdingang staat een brievenbus waar de kinderen een briefje met hun naam en
groep in kunnen doen. Elke woensdag maakt juf Dayenne dit open en haalt zij op
een geschikt moment het desbetreffende kind even uit de klas om het briefje te
bespreken. Soms is een luisterend oor genoeg, anders zoeken we samen een
oplossing. De kinderen weten haar op deze manier goed te vinden.

TSO aanmelden
Heel veel kinderen zijn al bij Kind en Co aangemeld voor de TSO, dat is heel fijn! Mocht u uw kind nog niet
hebben aangemeld maar wel gebruik maken van de overblijf, dan is het verzoek dit zo snel mogelijk te
doen. Voor de administratie is het van belang dat ook de dagen goed opgegeven worden. Het gaat dus niet
alleen om het aanmelden, daarna moeten ook de dagen waarop uw kind gebruik maakt van de overblijf
worden ingevuld. Aanmelden en dagen invullen kan via TSO Online. Mocht u vragen hebben, neem dan
even contact op met Kind&Co. Alvast bedankt!

Belangrijke dagen:









24 september: klusochtend
26 september: start kinderboekenweek Gi-ga-groen!
26 september: afscheid Cees
29 september: groep 7 en 8 Technet
30 september: feestdag 100-jarig bestaan gebouw
13 oktober: einde kinderboekenweek Gi-ga-groen!
15 t/m 23 oktober: studiedag
24 oktober: studiedag, alle kinderen vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 oktober.
Hartelijke groet,
Team CNS

