
 

Voorwoord 

Beste ouders/verzorgers van CNS Abcoude, 
 
De koude decembermaand is aangebroken, maar het is niet 
minder gezellig in de school. De OR heeft inmiddels de school 
prachtig versierd en ook in de klassen is de gezellige kerstsfeer 
duidelijk aanwezig. Ondertussen zijn we in de school druk bezig 
met het voorbereiden van de kerstviering. De kerstmusicals 
worden geoefend en de bijbehorende liedjes gezongen in de klas.  
 
Het sinterklaasfeest is op 5 december weer goed gevierd. Gelukkig 
was de brandweer snel ter plekke om te helpen met het vervoer 
van de Sint, toen bleek dat Ozosnel was ontsnapt. Een compliment voor de prachtige surprises die zijn 
gemaakt door kinderen en ouders. Het was duidelijk zichtbaar dat hier veel aandacht aan is besteed. We 
kijken als team terug op een heel gezellig sinterklaasfeest en zien Sinterklaas volgend schooljaar graag weer 
terug. 
 
Tot op heden is het ons als school heel goed gelukt om het onderwijs altijd door te laten gaan dit 
schooljaar. Op veel scholen in het land worden klassen naar huis gestuurd i.v.m. uitval en personeelstekort. 
Bij uitval van een leerkracht proberen we altijd te zoeken naar oplossingen binnen de school. Daarin merk 
ik dat ons team altijd flexibel is en meedenkt in oplossingen. Ontzettend fijn voor de rust en regelmaat van 
onze kinderen. 
 
In deze nieuwsbrief weer de nodige informatie over de ontwikkelingen in de school. Nog even de laatste 
loodjes tot aan de kerstvakantie. Dan kan iedereen weer genieten van de welverdiende rust. Namens het 
hele team wens ik u alvast hele fijne feestdagen en een goed uiteinde van 2022. 
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 
 

Inloopochtend met koffie/thee 

Na de kerstvakantie starten we op school weer op maandag 9 januari. U bent na het wegbrengen van uw 
kind van harte welkom om gezellig een kopje koffie/thee te komen drinken in de algemene ruimte. Tussen 
8:30 - 9:00 staat dit klaar om het nieuwe jaar met elkaar in te luiden. 
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Kerst op de CNS! 

Hierbij in het kort nog de tijden voor de kerstvieringen: 
 
Donderdag 22 december 
Onderbouw: 
17.15u Kinderen verzamelen in de klas 
17.30u Start viering met kinderen in de hal. Ouders kunnen op het plein iets drinken. 
18.00u Einde viering, zingen op het plein 
 
Bovenbouw*: 
19.10u Kinderen verzamelen in de klas 
19.10u Deur van de kerk gaat open voor ouders 
19.15u Kinderen lopen onder begeleiding van leerkracht vanaf school naar de Dorpskerk 
19.30u Start viering in de kerk 
  
Via de kerk kan er gemakkelijk een livestream gemaakt worden voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. 
Hierbij de link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1854-Dorpskerk-Abcoude De livestream is alleen te 
bekijken op het moment zelf, na afloop wordt deze verwijderd. 
  
Vrijdag 23 december 
11:30u Start kaars versieren met eventuele hulp van ouders 
12:00u Kerstvakantie! 
  
* Na afloop van de kerstviering van de bovenbouw is er een collecte voor het goede doel: Compassion. Zij 
zetten zich in voor kinderen die leven in armoede. Wellicht kunt u wat kleingeld meenemen. (Meer 
informatie: https://www.compassion.nl/) 
 
Op kerstavond 24 december zijn er op het Kerkplein een aantal activiteiten georganiseerd door de kerk. In 
de bijlage van de e-mail vindt u de flyer. U bent van harte welkom om dan aanwezig te zijn. 
 

Afwezigheid juf Esther  

De ouders van 1/2B zijn al langer op de hoogte van de afwezigheid van juf Esther. Zij is na de herfstvakantie 
uitgevallen met nek- en schouderklachten. Na een MRI-scan in november is er uitgekomen dat het om een 
nekhernia gaat. Wij vinden het belangrijk dat Esther de tijd krijgt om goed te herstellen en hopen haar 
uiteraard weer snel te zien op school. 
 

Terugkomst juf Loes 

Na de vakantie keert juf Loes weer terug op school. Zij keert terug van zwangerschapsverlof en een 
verlengde ouderschapsverlof. We zijn blij Loes weer terug te zien in de school en de kinderen ongetwijfeld 
ook. Loes gaat weer lesgeven op donderdag en vrijdag in groep 1/2B. 
 

Voorlichting zij-instromers 
 
Het lerarentekort in het land is u inmiddels ongetwijfeld bekend. Op de CNS zijn we voor dit schooljaar 
goed gedekt, maar de toekomst zal moeten uitwijzen of dit ook zo zal blijven.  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1854-Dorpskerk-Abcoude
https://www.compassion.nl/


Het zij-instroom traject is een aantal jaar geleden in het leven geroepen, om meer mensen in het onderwijs 
te krijgen via andere sectoren. Vechtstreek en Venen neemt deel aan een samenwerkingsverband om 
gezamenlijk met andere Stichtingen in de regio 
het lerarentekort terug te dringen, door onder andere nieuw onderwijspersoneel op te leiden en 
jonge/startende leraren te behouden. Voor de regio Utrecht organiseren zij een voorlichtingsavond voor 
zij-instromers. Mocht u interesse hebben of mensen in uw netwerk kennen, iedereen die interesse heeft is 
van harte welkom op deze voorlichtingsavond. Zie de bijlage van deze e-mail. 
 

Aula in een nieuw jasje! 
 
Binnenkort krijgt de aula in de school een kleine make-over. De bibliotheekkasten zijn opgehaald voor 
nieuwe stoffering en binnenkort ontvangen wij de nieuwe blauwe treinbanken. Half januari kunnen we de 
algemene ruimte opnieuw gaan indelen en is de aula weer in een nieuw jasje gestoken! Vanaf 18 januari 
kunnen de kinderen weer boeken ruilen in de bibliotheek. 
 

Talentenmiddag weer van start! 
 
De 1e ronde van de talentenmiddag hebben we in november goed afgesloten met 
een presentatie aan elkaar en ouders. Op dinsdag 17 januari start de 2e ronde. Aan 
het begin van het schooljaar hebben alle kinderen hun voorkeuren doorgegeven. 
A.d.h.v. de voorkeuren zijn ze voor ronde 2 weer opnieuw ingedeeld bij een nieuw 
talent! Uiteraard zullen we ook dit keer weer afsluiten met een presentatie voor 
ouders. Schrijft u alvast 28 maart in uw agenda voor de afsluiting? 
 

Leerlingvolgsysteem CITO Leerling in beeld 
 
CNS Abcoude werkt al langere tijd met het leerlingvolgsysteem CITO. Sinds vorig schooljaar werken we ook 
met de vernieuwde versie van CITO: Leerling in beeld.  
 
Het leerlingvolgsysteem geeft ons een betrouwbaar inzicht in de ontwikkeling van onze leerlingen. Op twee 
momenten in het jaar worden toetsen afgenomen in groepen 3 - 8; de M-toetsen (midden, januari) en E-
toetsen (eind, juni).  
Hierbij gaat het om de onderdelen rekenen, spelling en technisch lezen. Vanaf einde groep 3  wordt ook het 
onderdeel begrijpend lezen gemaakt. Vanaf eind groep 7 komt hier ook nog studievaardigheden bij. 
 

Vanaf maandag 16 januari starten we in de school met de M-toetsen bij groep 3 - 8. Voor deze periode 
nemen we altijd ruim de tijd, zodat leerkrachten de toetsen goed kunnen verdelen over drie weken.  
 

Cultuurkalender actief: Masterclass groep 7/8 
 
Aankomende maandag volgen de groepen 7/8 een Masterclass van 
‘Discussiëren kun je leren.’ Dit onderwerp sluit mooi aan bij het 
thema ‘Stem op mijn Partij’ in de klas. Daarmee sluiten we de 
culturele activiteiten af voor dit kalenderjaar. In 2023 volgt voor alle 
groepen een bezoek aan het Concertgebouw.  
 

Muziek workshops 
 
De CNS vindt muziekonderwijs belangrijk. Daarom werken alle klassen met de methode 1,2,3 Zing. 
Daarnaast laten we kinderen graag op andere manieren in aanraking komen met muziek. Cultuurhuis 
Abcoude komt na de kerstvakantie naar de CNS voor het Kennismakingsprogramma Muziek voor de 



onderbouw en het Workshopfestival Muziek voor de Bovenbouw! Een uniek en prachtig muzikaal aanbod. 
Wat houdt het precies in? 
 
Opening Workshopfestival Muziek 10 januari bovenbouw (groep 5 - 8) 
Op 10 januari, tijdens de opening van het muziekproject van dit jaar, mogen de leerlingen uit de 
bovenbouw op school kijken en luisteren naar muziekdocenten. Zij vertellen iets over hun 
instrument en zullen erop spelen. 
 
Na de opening kunnen de kinderen zich opgeven voor vijf muzieklessen na schooltijd van muziekdocenten 
in een specifiek instrument zoals cello, zang of drums. In deze lessen kunnen kinderen zich verdiepen in een 
instrument en werken ze naar een gezamenlijke presentatie op 21 februari. Binnenkort hoort u meer over 
het aanmelden hiervoor. 
 
Afsluiting workshopfestival bovenbouw 21 februari 
Tijdens de lessen van de bovenbouw wordt een gezamenlijke presentatie voorbereid door de verschillende 
musici voor alle kinderen en belangstellenden (ouders, familie): 
13.30-13.45u voorstelling aan de onderbouw 
14.00-14.15u voorstelling aan de bovenbouw 
14.30-14.45u voorstelling aan belangstellenden (ouders, familie) 
 
Kennismakingsprogramma Muziek onderbouw (groep 1 - 4) 
In de week van 6 februari komen muziekdocenten naar school om de leerlingen uit de onderbouw kennis te 
laten maken met blaasinstrumenten, snaarinstrumenten, popbandinstrumenten/percussie. Hierna is het 
voor uw kind mogelijk zich op te geven voor drie oriëntatieworkshops na schooltijd. Zo kunnen de kinderen 
‘gewoon’ meedoen aan leuke workshops en/of verder onderzoeken of een van deze instrumenten echt iets 
voor ze is. 
 

Engels 
 
Fun Learning English (actief in Abcoude sinds 2009) biedt een leuke en ontspannen omgeving waar 
kinderen zelfvertrouwen en de moed kunnen opdoen om Engels te spreken. In de bijlage vindt u een 
overzicht van de activiteiten die zij naschools organiseren, waar ook kinderen van de CNS aan mee kunnen 
doen. 

 
Belangrijke dagen: 

 22 december: kerstviering onderbouw: 17.15 in de klas, bovenbouw:  

 23 december: school uit om 12.00uur 

 24 december t/m 8 januari: kerstvakantie 

 9 januari: inloop voor ouders met koffie/thee vanaf 8.20u 

 10 januari: opening muziekfestival bovenbouw 

 11 januari: luizencontrole 

 18 januari: studiedag (geen school) 

 6 februari: muziekfestival onderbouw 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 19 januari.  
Hartelijke groet, 
Team CNS 

                                    

     


