
 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 
 
Na de vakantie zijn we weer fijn gestart in school. De kinderen zien we met plezier binnenkomen en in alle 
groepen zijn mooie vakantieverhalen verteld.  
 
Ontzettend fijn dat de lessen nu ook op tijd gestart kunnen worden. We zien echt een grote verbetering ten 
opzichte van het begin van het schooljaar. Complimenten aan kinderen en ouders dus! Laten we dat 
proberen vol te houden met elkaar. Klein aandachtspunt nog bij de groepen 1/2/3, waar soms nog veel 
ouders na 8.30u voor het raam blijven staan. Wilt u ook na 8.30u uit het zicht gaan, zodat we ook bij deze 
groepen goed op tijd kunnen starten?      
 
Daarnaast zien we ook enorme betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten. Via Parro wordt uw hulp 
gevraagd voor techniek en culturele uitjes. Door de positieve respons is dit binnen no-time geregeld.  
Ook voor het fietsen van de bovenbouw naar gym zijn we al bijna helemaal voorzien van ouderhulp. In de 
groepen 5 en 6 zijn nog wat gaten. Het zou mooi zijn als deze ook nog opgevuld worden! Als team vinden 
we de gehele ouderbetrokkenheid erg prettig. 
 
Op maandag 24 oktober hebben we met het team een zeer nuttige studiedag gehad. Een studiedag die in 
het teken stond van de doorgaande lijn rondom rekenonderwijs, lesroosters, onderwijsplannen en een 
instructiemodel. Met het hele team hebben we deze dag tijd gehad om te werken aan onderwijskwaliteit.  
 
Nog even genieten van de rust in de maand november, want straks komt de decemberdrukte met Sint en 
Kerst op ons af. Na het lezen van deze nieuwsbrief bent u weer op de hoogte van alle ontwikkelingen. Veel 
leesplezier gewenst. 
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 
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CNS Doel van de maand 
In de groep werken leerkrachten met de kinderen aan een prettig pedagogisch 
klimaat. Vanuit onze visie vinden wij dat er een sfeer moet zijn waarbij 
kinderen zich veilig voelen en verbonden zijn met elkaar. De sociaal-emotionele 
methode Kwink ondersteunt de groep hierin. 
 
Ook op schoolniveau willen we een prettig schoolklimaat blijven bewaken. 
Daarom gaan we starten met het ‘CNS doel van de maand.’ Schoolbreed 
werken we aan doelen, zodat het voor iedereen herkenbaar en bekend is. Denk 
bijvoorbeeld aan thema’s zoals: omgang met spullen, veilige sfeer in de school, 
werkhouding in de klas. Het doel van de maand hangt in de school op 
meerdere plekken en we proberen met elkaar hieraan te werken. De 
schoolbrede doelen zullen we ook communiceren in de nieuwsbrief, zodat u 
ook op de hoogte bent. 
 

CNS Doel van de maand november: 
 

 
‘’We lopen rustig door de school, zijn onder schooltijd stil op de gangen voor andere kinderen/groepen en 

we gebruiken onze fluisterstem bij samenwerken in de hal’’ 
 
Cultuurkalender volop actief! 

De CNS cultuurkalender hebben we in een eerdere nieuwsbrief 
gepresenteerd. Inmiddels zijn de eerste workshops en culturele uitjes 
geweest. Zo waren groep 3 en 4 afgelopen week naar het 
Catharijneconvent. De kleuters zijn op bezoek geweest bij het 
kabouterpad.  
De groepen 5 en 6 gaan binnenkort naar NEMO en de groepen 7 en 8 
gaan nog met elkaar debatteren in de klas. 
Voor de vakantie hebben alle kinderen ook opgetreden voor elkaar 
tijdens een presentatie van muziek op het podium. In de aula hebben 
we de leukste muzikale optredens van elkaar gezien. 

 
 
De komende drie vrijdagen (4 nov, 11 nov, 18 nov) is het  cultuurhuis Abcoude actief in onze school voor 
leuke culturele lessen rondom de Blink thema’s (methode wereldoriëntatie). Elke groep krijgt lessen 
beeldend, dans en zang rondom een thema. Vraag straks gerust aan uw kind hoe het was! 
 
 

Presentatie talentenmiddag! 
Dit schooljaar zijn we op dinsdag gestart met de talentenmiddag voor de 
groepen 5 - 8. Kinderen krijgen de ruimte om hun talent te ontdekken of 
verbreden. De onderdelen musical, dans, ondernemen, schaken, creatief en 
muziek zijn met veel enthousiasme ontvangen. Elke dinsdag wordt er hard 
gewerkt aan de talenten en zijn we bezig de presentaties voor te bereiden. 
 
Op 22 november vanaf 13.30 uur presenteren de kinderen de talenten aan 
elkaar en ouders. Kinderen laten zien wat ze hebben gemaakt en geleerd. In de 
bijlage vindt u de uitnodiging en tijdsindeling van de presentaties. Komt u ook kijken naar uw kind? 
 
 
 
 
 



Jeugdconsulent 
Als nieuwe jeugdconsulent op CNS Abcoude zou ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Arjan Hoek en 
ik ben werkzaam als jeugdconsulent bij het Kernteam van gemeente De Ronde Venen. Hier ben ik samen 
met mijn collega’s betrokken bij gezinnen met opvoed- en ontwikkelvragen, bijvoorbeeld vanwege een 
ontwikkelingsachterstand, druk gedrag of spanningen tussen ouders. Het betreffen zowel lichte 
opvoedvragen als complexe gezinssituaties. We kijken dan met ouders en kinderen mee hoe de situatie 
verbeterd kan worden, door bijvoorbeeld extra ondersteuning vanuit het netwerk, trainingen of 
specialistische zorg in te zetten. Samen zoeken we zo naar een passende oplossing zodat het kind weer 
optimaal tot ontwikkeling komt.   
 
U kunt bij mij terecht voor alle vragen omtrent de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Samen 
kijken we of ik direct antwoord kan geven op uw vragen, of we meerdere gesprekken inplannen of dat ik u 
bijvoorbeeld doorverwijs naar andere hulpverleners. Daarbij zal ik meedenken met het team van school als 
er vragen zijn. In mijn werk ben ik open en betrokken. Ik denk daarom graag met u mee! 
  
Vanaf november ben ik iedere eerste woensdag van de maand tussen  
12.00 en 14.00 uur aanwezig op de CNS. 
Het is prettig om per mail mij te laten weten dat u wilt overleggen. Hierdoor kan ik dan de afspraken 
inplannen. Schikt de tijd niet ook dan kunt u per mail contact opnemen. 
a.hoek@derondevenen.nl 
 
Spreekmoment 
Op maandag 14 november start de inschrijving voor het 2e spreekmoment voor de groepen 1 - 7. De 
spreekmomenten staan gepland op dinsdag 22 november en woensdag 23 november. Via Parro ontvangt u 
tegen die tijd een uitleg over de gespreksplanner. 
Voor de kinderen uit groep 8 staan de voorlopig adviesgesprekken op 14 en 15 november gepland. Groep 8 
wordt hier apart over bericht.  
 
Afmelden in de ochtend 
Mocht uw kind ziek/afwezig zijn, kunt u ons in de ochtend tussen 8.00 - 8.30 berichten via het 
schoolnummer 0294-288211. Het is mogelijk dat wij niet opnemen i.v.m. meerdere bellers, dan kunt u een 
voicemailbericht inspreken. Deze berichten luisteren wij direct af en zo komt uw bericht dus snel binnen. 
 
Aanmelden broertjes/zusjes geboortejaar 2020 & 2021 
Heeft u jongere kinderen die nog niet staan ingeschreven uit de geboortejaren 2020 en 2021? Om goed te 
weten of we nog plek hebben voor nieuwe gezinnen, is het voor ons prettig om deze inschrijvingen te 
ontvangen. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de directiekamer. 
 
 

Belangrijke dagen: 

 7 t/m 11 november: week van de mediawijsheid 

 14 november: inschrijven spreekmoment broertjes/zusjes  

 14 en 15 november: voorlopig schooladvies gr. 8 

 15 november: inschrijven spreekmoment 

 22 november: lootjes trekken Sint groep 5 t/m 8 

 22 en 23 november: spreekmoment 

 28 november: surpriseavond groep 1 t/m 4 (meer informatie volgt) 

 5 december: sinterklaasfeest op school, school uit om 12.00uur 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 november.  
Hartelijke groet, 
Team CNS 



                                    

     


