
 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 
 
De koudere wintermaanden zijn aangebroken en inmiddels staat de verwarming weer aan om de school 
warm te houden. Voor leerkrachten best een uitdaging, want vanwege ventilatie moeten we ook 
regelmatig luchten met ramen open. In ieder lokaal is een CO2- meter aanwezig om de luchtkwaliteit te 
meten en om ons daarvan bewust te houden. 
 
In deze tijd van het jaar zien we ook weer meer auto’s in de buurt van school. Met veel kinderen fietsend of 
lopend rondom de school, is het belangrijk om met elkaar oplettend te zijn wat betreft veiligheid. Indien u 
met de auto bent vragen wij u om de auto niet in de straat van school te rijden, maar op afstand te 
parkeren. Laten we met elkaar in de ochtend goed opletten en het zo veilig mogelijk houden. 
 
Tijdens de tweede ronde spreekmomenten heeft u de leerkracht weer persoonlijk kunnen spreken. Een 
belangrijk moment om met elkaar de ontwikkeling van uw kind(eren) door te nemen. Ouders die niet 
stonden ingeschreven of het spreekmoment hebben gemist, kunnen contact opnemen met de leerkracht.  
 
In de school zijn we nog steeds met elkaar bezig met het CNS doel van de maand. 
Het is best een uitdaging om dat met de hele school te doen, maar we zien al 
duidelijk een verbetering. In januari gaan we weer een nieuw schooldoel kiezen. 
Het doel waarmee we nu bezig zijn tot aan de kerstvakantie is: 
 
‘’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.  
 
De decemberdrukte met Sinterklaas en Kerst komt op ons af. Een gezellige tijd 
samen met elkaar. Over Sinterklaas bent u al eerder geïnformeerd via de mail. In deze nieuwsbrief daar 
meer over, maar ook Kerst komt aan bod en uiteraard nog andere relevante onderwerpen.  
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 
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Audit 
Op donderdag 8 december vindt er een audit plaats op school. Een audit is een onderzoek naar het 
functioneren en de kwaliteit van een onderwijsorganisatie. Een auditteam komt deze dag op school voor 
klassenbezoeken en gesprekken met directie, leerkrachten en de leerlingenraad. Ook vindt er in de middag 
een gesprek plaats tussen het auditteam en ouders van school. Voor ons als team een mooi meetmoment 
om de kwaliteit en ontwikkeling van de school met elkaar in kaart te brengen. 
 

 
Sinterklaas 
Aanstaande maandag 28 november mogen alle kinderen op school hun schoen zetten. In de groepen 1/2 
zullen de gymschoenen worden gebruikt, kinderen uit de andere groepen mogen een schoen meenemen.  
 
Diezelfde avond (maandag 28/11) is ook de surpriseavond voor ouders van de groepen 1 t/m 4. Tussen 
18.30u en 20.00u zijn jullie welkom om de surprise af te maken of te brengen. Graag de naam van het kind 
en de groep duidelijk zichtbaar op de surprise zetten. De kadootjes zullen door de leerkrachten uitgegeven 
worden (ook voorzien van een naamsticker, mocht er op 5 december dan een kado blijven liggen, weten we 
voor wie die is). De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken zelf surprises. Zij kunnen deze op vrijdag 2 
december tussen 15.00u en 16.30u naar school brengen. En voor alle groepen geldt: gelieve geen eetbare 
dingen op of in de surprises verwerken.  
 
Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De kinderen worden op gewone tijd in de klas verwacht. 
Daarna zullen we naar buiten gaan om Sinterklaas op te wachten. Als u het leuk vindt om hierbij te zijn, dan 
kunt u op de stoep tegenover de school wachten en achter de kinderen gaan staan. Om 12.00u zijn alle 
groepen uit! 
 
Gym zal komende week ook in het thema Sinterklaas zijn: het is tijd voor pietengym! 
 
Nog even op een rijtje: 
28/11> Schoen zetten (schoen mee). 
28/11> Surprise avond groepen 1 t/m 4 (18.30u tot 20.00u) 
2/12  > Surprise naar school brengen groepen 5 t/m 8 15.00u tot 16.30u). 
5/12  > Kinderen zijn om 12 uur uit.  
 
 
Themalessen cultuur! 
De afgelopen weken hebben alle groepen op vrijdag drie cultuurlessen gehad van het cultuurhuis Abcoude. 
Elke week stond er een nieuwe les klaar in het kader van thema’s uit de klas. Vakdocenten van het 
cultuurhuis kwamen lessen geven in beeldend, dans en zang. De groepen 1/2 hebben geknutseld in het 
thema herfst. In groep 3/4 pasten de lessen binnen het thema ‘gezellige tradities.’ In groep 5/6 waren er 
lessen rondom uitvindingen en in groep 7/8 was het onderwerp politiek. Leuk en leerzaam tegelijk! 

 
 
Kerst komt dichterbij 
De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn al in volle gang. De afgelopen jaren zijn er veel aanpassingen 
geweest bij het vieren van Kerst. Dit schooljaar kunnen we Kerst weer vieren zoals we dat graag doen; 
samen met elkaar.  



 
Onderbouw 
De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft de kerstviering in school op donderdag 22 december. Vanaf 17.15u 
verzamelen de kinderen in de klas, zodat we om 17.30u kunnen starten met de viering in de aula. De 
kinderen spelen de korte musical ‘Zullen we kerstfeest vieren’ en zingen liedjes met elkaar. Door 
ruimtegebrek kunnen ouders hier helaas niet bij zijn. Ouders zijn welkom om op het plein gezellig met 
elkaar iets te drinken. Dit wordt verzorgd door de OR. We verwachten dat de viering rond 18.00u is 
afgelopen, dan komen de kinderen zingend naar buiten en sluiten we met elkaar af op het schoolplein. 
 
Bovenbouw 
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) viert Kerst in de kerk met een kerstmusical. Donderdag 22 december 
worden de kinderen om 19.10u op school verwacht, om 19.15u lopen we gezamenlijk naar de kerk. De 
viering start om 19.30u en is ongeveer om 20.30u afgelopen.  I.v.m. brandveiligheidseisen, mogen er per 
kind 2 volwassenen komen kijken. Op 19 december ontvangen de kinderen hiervoor twee 
toegangskaarten.  
 
Alle ouders zijn op vrijdag 23 december vanaf 11:30u van harte welkom om te helpen bij het kaars 
versieren. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen een kaars om te versieren met gekleurde was. Hier is 
zeker in de onderbouw wat hulp bij nodig, maar ook in de bovenbouw zijn ouders welkom! U hoeft zich 
hiervoor niet in te schrijven. We verwachten rond ongeveer 12.00u klaar te zijn met het kaars versieren. De 
kinderen zijn daarna vrij. 
 
 
Op bezoek! 
Op woensdag 9 en 16 november zijn groep 5 en 6 naar NEMO geweest. 
Dit was passend bij het thema van Blink: Wonderlijke uitvindingen. De 
kinderen hebben daar ook een demonstratie gehad over Ruimteschip 
Aarde. Er was heel veel te zien en vooral veel te beleven. Beide groepen 
hebben een hele leuke dag gehad!  
 

 
Talent ontdekt! 

Wauw! Wat een talent hebben wij op de CNS! De afgelopen 8 
weken hebben de kinderen lessen gehad op dinsdagmiddag in een 
specifiek talent. Van dans, muziek, ondernemen, schaken, musical 
tot aan creatief. Tijdens de afsluitende presentatie van de 
talentenmiddag was deze talentontwikkeling duidelijk te zien. In 
een volle aula met heel veel ouders hebben alle kinderen van 
groep 5 - 8 hun talent laten zien. In januari starten we met de 2e 
ronde en gaan de kinderen uit groep 5 - 8 weer een nieuw talent 
ontwikkelen. 
  
 

Fietsen 
In de ochtend is het soms een puzzel om alle fietsen netjes in de fietsenrekken te krijgen. Met name op 
maandag en woensdag als de bovenbouw ook naar de gym moet fietsen en het extra druk is. Ons is 
opgevallen dat er veel fietsen blijven staan na schooltijd die er al langer staan. Deze fietsen hebben we uit 
de fietsenrekken gehaald en tegen de hekken van het schoolplein gezet. Zo ontstaat er meer ruimte voor 
iedereen en kunnen we alle fietsen in de ochtend kwijt. Wij willen u vragen om te kijken of er nog fietsen 
tegen de hekken staan die van u zijn en mee naar huis kunnen. Tot vrijdag 2 december laten we dit staan. 
Daarna zetten we ze apart weg. 
 
 
 
 
 



Gymschoenen voor in het sporthuis 
In nieuwsbrief nr. 3 dit schooljaar hebben we het belang van gymschoenen aangegeven i.v.m. veiligheid 
tijdens de gymles. Hier is heel goed gehoor aan gegeven, want we zien veel kinderen gymmen met 
schoenen aan. Gedurende onze lessen wordt er ontzettend veel (zwaar) materiaal gebruikt. We doen er 
uiteraard alles aan om te voorkomen dat er een voet onder een bank of een kast terecht komt. Een 
ongelukje zit echter in een klein hoekje en u kunt zich voorstellen dat het dan fijn is dat deze voeten 
beschermd worden door een schoen. Daarom dus ook ons verzoek om ervoor te zorgen dat uw kind 
gymschoenen heeft en deze ook draagt tijdens de gymlessen. Mochten ouders ervoor kiezen om kinderen 
te laten gymmen zonder gymschoenen, is dit wel op eigen risico. 
 
Heeft u gymschoenen thuis die nog bruikbaar zijn, maar niet meer gebruikt worden? Wij willen graag in 
verschillende maten gymschoenen verzamelen, zodat wij gezinnen van gymschoenen kunnen voorzien die 
vanwege financiële redenen zich dit niet kunnen veroorloven. U kunt dit meegeven aan uw kind en aan de 
leerkracht geven. Wij verzamelen ze dan op school. Mocht u om financiële redenen geen mogelijkheid zien 
om uw kind van gymschoenen te voorzien, dan willen wij u vragen om zich bij Mark te melden en zoeken 
we samen naar een oplossing.  
 
 
Belangrijke dagen: 

 28 november: surpriseavond groep 1 t/m 4 (zie e-mail) 

 29 november: start talentenmiddag ronde 2 

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

 22 december: kerstviering 

 23 december: school uit om 12.00uur 

 24 december t/m 8 januari: kerstvakantie 

 

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

                                    

     


