
 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 
 
Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar genoten van een bijzondere dansdag op de CNS. Het prachtige 
karakteristieke pand van de school is al decennia lang een bekend en vertrouwd adres voor veel mensen. 
Met 100 jaar CNS op de Blomswaard was er alle reden voor een mooi feestje. En wat een feestje was het! 
Ontzettend fijn om weer zo’n dag met elkaar te kunnen vieren. Ik heb zowel kinderen, ouders als 
leerkrachten zien stralen op de dansvloer van het schoolplein. Kortom, we kijken terug op een geslaagde 
dag! 
 
Gisteren was het de dag van de leerkracht. Een goed moment om weer even stil te staan bij het team van 
CNS Abcoude. Met een lekker stukje fruit en een kleine versnapering zijn ze gisteren extra verwend. Dag in 
dag uit staan zij klaar voor de kinderen. Het is mooi als we met elkaar de waardering kunnen blijven uiten, 
want we koesteren uiteraard dit fijne team. 
 
Nu het zomerweer definitief voorbij is, gaan steeds meer mensen met de auto naar school. Met veel 
kinderen fietsend of lopend rondom de school, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Laten we met elkaar 
in de ochtend goed opletten en het zo veilig mogelijk houden. 
 
Ondertussen is het nog maar één week tot aan de vakantie. We kijken terug op een goede startperiode in 
de school. Leerkrachten werken aan rust en regelmaat in de groepen en er wordt met plezier geleerd. 
Alvast een fijne herfstvakantie gewenst.  
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 
 
 
Bericht bestuurder Vechtstreek & Venen 
 
In de bijlage leest u een bericht van onze bestuurder over de Inzet om genoeg leerkrachten en 

ondersteuners voor de klas te houden. 
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Afscheid meester Cees  

 
Maandag 26 september hebben we afscheid genomen van meester 
Cees. Met een prachtig lied in de aula en een druk bezochte receptie 
voor ouders, heeft Cees genoten van zijn afscheid. We gaan een 
fantastisch mens missen in onze school, maar gunnen hem zijn 
welverdiende pensioen. Cees wilde graag nog het woord tot 
iedereen richten met het onderstaande bericht: 
 
Geachte ouders en collega’s, beste kinderen, 
Ontzettend bedankt voor alle vriendelijke woorden, kaartjes en attenties die ik vorige week mocht 
ontvangen op mijn laatste werkdag! Het was ronduit overweldigend! Cora en ik hebben het er nog dagelijks 
over! Het is heerlijk om met zoveel mooie herinneringen aan mijn tijd in het onderwijs – en vooral op de 
CNS – te kunnen gaan genieten van de vrijheid. 
We wensen iedereen alle goeds toe! 
Mede namens Cora, 
Cees van der Sluis. 
 

 

Leerlingenraad weer actief! 
 
De leerlingenraad wil zich graag aan jullie voorstellen. Dit jaar zullen Feline en Tygo (groep 5), Anna en Mart 

(groep 6), Lavinia en Jort (groep 7), Darlene en Milan 
(groep 8) en Pip en Tim (groep 5 en 6 namens de BSO) de 
leerlingenraad vertegenwoordigen.  
15 september is de eerste raad geweest. Ze zijn 
enthousiast begonnen en hebben zich bij de groepen 
voorgesteld. Zij zullen komend jaar namens de leerlingen 
van de school ideeën bespreken en dit helpen uitwerken. 
Ze zijn al begonnen met het voortzetten van de moestuin 
en het inventariseren voor de inzamelactie voor een goed 
doel. Binnenkort meer! 

  
 

Corona 
 
Een aantal weken geleden heb ik u een uitleg gestuurd over het sectorplan en de vier verschillende 
scenario’s. We besteden op school aandacht aan het ventileren en de basismaatregelen. Laten we met 
elkaar weer waakzaam zijn bij klachten, want we willen corona uiteraard zoveel mogelijk buiten de deur 
houden. 

 

 

Op tijd starten 
 

In de vorige nieuwsbrief is het belang van op tijd kunnen starten in de klas aangegeven. Toch zien we nog 
veel kinderen te laat binnenkomen. Op sommige dagen missen we na half 9 nog wel zo’n 20 kinderen. Wij 
willen u dan ook nogmaals vragen om de kinderen op tijd naar school te sturen, zodat we niet onnodig 
onderwijstijd missen en de lessen op tijd kunnen starten. 
 
Om de doorstroom van kinderen meer te reguleren, openen we de deuren om 8.20 voor de groepen 3 - 8. 
Hierdoor hebben kinderen meer tijd om op tijd in de klas te komen. 
Om 8.30 sluit de voordeur. Kinderen die te laat zijn, kunnen via het schoolplein door de andere deur naar 
binnen. Deze deur blijft gewoon open.  

 

 

 



Gym is cool! 
 
Twee keer per week gym dit schooljaar is tot nu toe een 
groot succes. De kinderen genieten van de gymlessen van 
meester Jeffrey, Yort en Jesse. Het busvervoer en het 
fietsen naar gym is inmiddels ook weer een vaste routine 
geworden. 
Op de maandag en woensdag bij de groepen 3 - 8 vinden 
we het wel van belang dat kinderen gymschoenen aan 
hebben i.v.m. veiligheid tijdens de les. Op dit moment is 
dat niet bij alle kinderen het geval. Graag uw aandacht 
hiervoor mocht uw kind geen gymschoenen hebben. 
 
Aankomende woensdag is er een hele speciale les voor de groepen 3 - 8. Dan krijgen zij les van de 
Bondscoach van het Nederlands team Schermen. 

 

 

Voorstellen Sander 
 
Het opleiden van nieuw onderwijspersoneel vinden wij een belangrijke taak als school. Dit schooljaar 
hebben wij ook weer twee stagiaires in de school. Één daarvan stelt zich graag aan u voor. 

 

 
Hoi! Mijn naam is Sander Snoek, 24 jaar en ik kom uit Abcoude. Ik ben 
geboren en getogen in het Gein en ik heb vroeger ook met heel veel plezier 
op de CNS gezeten. 
Ik studeer aan de Marnix Academie in Utrecht en loop stage in groep 5 bij 
juf Caroline. Verder werk ik al 8 jaar bij de Plus Koot in Abcoude en voetbal 
ik bij de selectie van FC Abcoude. Ik hoop op een prettige samenwerking! 
 
 

 

 
Traktaties bij verjaardag 
 

Trakteren bij een verjaardag is voor veel kinderen altijd weer een hoogtepunt. Gelukkig kunnen kinderen 
gewoon weer de klassen rond. We prefereren wel gezonde traktaties op school, maar begrijpen ook dat 
kinderen soms iets zoetigs willen uitdelen. Wel het vriendelijke verzoek om dit met mate te doen. Nu zien 
we vaak meerdere soorten zoetigheden voorbij komen bij één traktatie. Dus mocht de traktatie zoetig zijn, 
graag beperkt houden in de hoeveelheid. 

 
 
Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen! 
 
Vorige week zijn we gestart met de Kinderboekenweek, met als 
thema Gi-Ga-Groen! In de hal hebben we de grote-
kinderboekenweek-quiz gedaan met de hele school. Van 
'hoeveel zonnepanelen heeft de CNS?' tot aan 'wat voert de 
wolf aan zijn pup?' De kinderen kunnen jullie de antwoorden 
vertellen! 
Deze weken besteden we extra aandacht aan (voor)lezen, 
boekbesprekingen, een schrijversbezoek en lessen rondom het 
thema.  
 



Vrijdag 7 oktober zal de boekenchaos plaatsvinden op onze school. Alle kinderen hebben de hele dag een 
leesboek bij zich (deze mogen ze eventueel van huis meenemen) en zodra de bel klinkt, gaan ze lezen op de 
plek waar ze dan zijn. De bel kan elk moment van de dag, misschien zelfs meerdere keren, afgaan. Dat 
wordt leuk! We sluiten de Kinderboekenweek volgende week donderdag af met het lied van Kinderen voor 
Kinderen en een voorleeswedstrijd voor de groepen 4 t/m 8. De groepen 1 t/m 3 zullen worden 
voorgelezen.  
 

Leren met je handen! 
 
Meester Robert Jan is inmiddels weer gestart met de technieklessen voor de groepen 2 - 8. Alle groepen 
zijn meerdere keren per jaar ingedeeld op de woensdag- en vrijdagmiddag. Van figuurzagen, banden 
plakken tot aan programmeren, allerlei verschillende techniek onderdelen komen terug tijdens de lessen. In 
de bovenbouw wordt er dit jaar gewerkt met de 3D-printer die vorig schooljaar is aangeschaft.  
Leuk en leerzaam dat leren met je handen! 

 
 

 
 
 

 
 

Belangrijke dagen: 

 7 oktober: boekenchaos!  

 13 oktober: einde Kinderboekenweek Gi-ga-groen! 

 15 t/m 23 oktober: herfstvakantie 

 24 oktober: studiedag, alle kinderen vrij 

 26 oktober: luizencontrole 

 7 t/m 11 november: week van de mediawijsheid 

 14 november: inschrijven spreekmoment broertjes/zusjes 

 15 november: inschrijven spreekmoment 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 november.  
Hartelijke groet, 
Team CNS 

                                    

     


