
 

Voorwoord 

Als eerst wens ik u, namens team CNS, een mooi en gezond 2023 toe. Wij kijken er als team naar uit om 
ook in 2023 jullie kinderen weer goed onderwijs te geven en met plezier naar school te laten gaan. Wij 
hopen weer op een goede samenwerking met jullie om dit te bewerkstelligen. 
 
Voor de vakantie hebben we de kerstviering op school en in de kerk heel mooi kunnen vieren. Ontzettend 
fijn om dit ook weer echt samen te kunnen doen na de afgelopen jaren. Voor het goede doel Compassion 
hebben we een mooi bedrag opgehaald van €446,42,- euro. Dank hiervoor! Dit bedrag komt ten goede van 
gezinnen met kinderen die in armoede leven.  
 
Na de vakantie zijn we weer fijn gestart in school. We zien de kinderen met plezier binnenkomen en in alle 
groepen zijn mooie vakantieverhalen verteld. De leerkrachten zijn weer voortvarend aan de slag gegaan en 
we zitten alweer snel in het ritme. 
 
Ook in 2023 bent u op dinsdag en vrijdag welkom om met uw kind mee te lopen in de school. Bij kinderen 
in de onderbouw die het nog moeilijk vinden, kunt u uiteraard ook op de andere dagen meelopen. 
Belangrijk hierbij blijft dat we om 8.30 uur de lokaaldeuren willen sluiten, zodat we op tijd kunnen 
beginnen. 
 
Voor de buurtbewoners is het bij de start- en eindtijd van school altijd druk rondom de school. Dit is 
uiteraard bekend voor ze, maar wel belangrijk dat we met elkaar hier rekening mee houden en geen fietsen 
op de straat parkeren. Graag uw aandacht hiervoor.  
 
Gisteren hebben we met het team weer een zeer nuttige studiedag gehad. Een studiedag die in het teken 
stond van verdere implementatie van de nieuwe rekenmethodes Pluspunt & Semsom. Met het hele team 
hebben we deze dag tijd gehad om te werken aan onderwijsverbeteringen. 
 
Na het lezen van deze nieuwsbrief bent u weer op de hoogte van alle ontwikkelingen in de school. Veel 
leesplezier gewenst. 
 
Vriendelijke groet, 
Mark Paludanus 
Directeur CNS Abcoude 
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Periode CITO van start 

Deze week zijn we in de groepen 3 - 8 gestart met de middentoetsen van CITO. Deze periode duurt drie 
weken. In de vorige nieuwsbrief bent u daar eerder over geïnformeerd. Ontzettend fijn als kinderen deze 
periode zijn uitgerust, zodat ze goed de gelegenheid krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Ook de vraag 
om externe afspraken zo min mogelijk onder schooltijd te plannen, zodat leerkrachten niet onnodig veel 
tijd kwijt zijn aan het inhalen van toetsen. 
 
In Vogelvlucht 
In de bijlage van dit bericht vindt u de nieuwsbrief ‘In Vogelvlucht’ van onze stichting Vechtstreek & Venen. 
Hierin meer informatie over het nieuwe koersplan en het onderzoek naar de mogelijke fusie. 
 
Samenwerking Kinderpraktijk Villa Lef & CNS Abcoude 
Vanaf deze week start Mariëlle Veldhuisen van Kinderpraktijk Villa Lef als 
Kindercoach bij CNS Abcoude. We gaan samenwerken om kinderen te helpen 
die op een bepaalde manier vastlopen door middel van een kindercoachtraject 
op school.  
 

De coachsessies van Villa Lef zijn er voor 
kinderen van de CNS die om wat voor reden dan 
ook niet lekker in hun vel zitten. Het kan 
faalangst, boosheid, onzekerheid of piekeren zijn, en soms is het niet 
helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Met een aantal sessies proberen 
we deze kinderen op een positieve manier verder te helpen, met als doel het 
bevorderen van kracht en groei. In de coaching staat het kind centraal. 
 
Mariëlle is een Integratieve Kindercoach. Integratief wil zeggen dat er naar 
het kind in al zijn facetten wordt gekeken; het denken, gedrag, gevoelens, 
emoties, fysiek en de spirituele beleving. Hierbij staat niet één bepaalde 
behandelmethode centraal, maar het kind zelf met zijn of haar klacht. 
Mariëlle gaat individueel aan de slag met kinderen van de CNS op 
vrijdagochtend in sessies van één uur. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn 
is afhankelijk van het kind, het probleem en de omstandigheden. Daarnaast 

maakt Mariëlle kennis met ouders en worden zij betrokken bij het traject.  
 
School legt het eerste contact met ouders van kinderen waarvan wij denken dat dit kindercoach traject 
mogelijk een positieve bijdrage kan leveren. We zijn verheugd met deze samenwerking en vinden het zeer 
waardevol dat we op deze manier kinderen verder kunnen helpen. 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Vrijdag 20 december ontvangt u via de mail informatie over de oudertevredenheidspeiling. Via een link in 
het bericht kunt u vragen beantwoorden over school. Voor school is het zeer waardevol om feedback te 
krijgen op verschillende onderdelen. Wij vragen u dan ook om de vragenlijst in te vullen en hopen op een 
hoge respons. Het zijn elf vragen en het vergt weinig tijd van u. 
 
Start 2e ronde Talentenmiddag 
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de 2e ronde van de Talentenmiddag voor 
de bovenbouw. Met veel enthousiasme zijn de kinderen aan de slag gegaan met 
een nieuw talent: dans, ondernemen, creatief, musical, muziek of schaken. De 
komende weken gaan de kinderen dus weer wekelijks op de dinsdagmiddag 
nieuwe talenten ontdekken en ontwikkelen!  
 
Juf Loes weer terug in groep 1/2B 
Na de vakantie is juf Loes weer gestart. Zij is teruggekeerd na haar zwangerschapsverlof. Voor de kinderen, 
ouders en het team weer heel fijn om haar terug te mogen verwelkomen! 



 
Helpende handjes! 
Na elke schooldag wordt er door schoonmaakbedrijf Westerveld bij ons op school schoongemaakt. Deze 
uren zijn wel altijd beperkt en tijdens deze uren wordt alleen de basis schoongemaakt (sanitair, vloer, 
prullenbakken legen). Gezien deze beperkte uren, is het fijn om een aantal keer per jaar met ouders de 
school een frisse poetsbeurt te geven. Op vrijdag 3 februari nodigen wij ouders uit om ons daarbij te 
helpen. We maken er een gezellige middag van met elkaar. We starten om 14.30 uur en eindigen ongeveer 
om 16.00 uur. Na afloop bent u ook welkom om aan te sluiten bij de vrijdagmiddagborrel met het team.  
 
Op vrijdag 20 januari wordt via Parro de activiteit poetsmiddag aangemaakt in de agenda. U kunt zich 
inschrijven om te komen helpen. Per klas zoeken we twee of drie ouders en een aantal voor de algemene 
ruimtes. Komt u ook helpen? Gezellig! 
 
Doel van de maand 
Van de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie hebben we met de hele school 
gewerkt aan het doel van de maand. We lopen nu veel rustiger door de school, 
proberen onder schooltijd stil te zijn op de gangen en fluisteren tijdens het 
samenwerken in de algemene ruimtes. Soms vraagt dit nog wel echt de 
aandacht, maar we zien wel degelijk een verbetering.  
Hiervoor willen we de kinderen op een leuke manier belonen, dus meester Mark 
komt vrijdagmiddag een goocheltruc in de klas laten zien bij alle groepen. De 
leerlingen van de groepen 5 - 8 kunnen deze truc thuis indien mogelijk weer bij 
ouders uitproberen.  
 

Met het afsluiten van een doel, starten we ook weer een nieuw doel op. De 
komende periode geven we aandacht aan het onderstaande doel: 
 
‘’We gaan zorgzaam om met materialen en zijn samen verantwoordelijk  voor een 

opgeruimde school’’ 
 
 

Volop aandacht voor muziek! 
Ook in 2023 is onze cultuurkalender weer actief. In de komende 
periode is er veel aandacht voor muziek. De opening van het 
muziekworkshop festival was een groot succes. De groepen 5 - 8 
hebben zich aangemeld om na schooltijd workshops te volgen met 
gitaar, blokfluit, cello of zang. In totaal zijn er wel 40 aanmeldingen! 
In de week van 6 februari volgt dit voor de onderbouw. 
 
In de klas bereiden ook alle groepen een lied voor, want op vrijdag 
10 februari treden ze voor elkaar op tijdens ‘Muziek op het podium.’ 
 
Binnenkort gaan alle groepen op bezoek bij het concertgebouw. Hier volgen ze een zeer interessant concert 
speciaal op maat gemaakt voor basisonderwijs. De komende periode kunt u via Parro aanmelden. Alvast de 
data en onderwerpen op een rij: 
 

Groepen Wanneer? Concert Toelichting 

1/2 Woensdag 
19 april 
11.00 uur 

KleuterSinfonietta 
StuiterStokken 

Kinderen luisteren naar de magische klanken van 
strijkinstrumenten en zingen/stuiteren mee! 



3/4 Maandag 27 
maart 
11.30 uur 

Sofie en de mannetjes 
van de tijd 

Kinderen luisteren mee naar de magische klanken 
van instrumenten die ze nooit eerder hebben 
gehoord en zingen mee! 

5/6 Vrijdag 17 
februari 
11.30 uur 

Vikingen Een democratisch muzikaal spektakel waarin 
leerlingen ervaren hoe een symfonieorkest 
samenwerken! 

7/8 Vrijdag 17 
maart  
11.30 uur 

Romeo & Julia Kinderen beleven het verhaal van Romeo & Julia 
samen met het concertgebouworkest! 

 

ICT materialen uitgebreid 
Op het gebied van ICT hebben we een uitbreiding gemaakt in de materialen. Sinds een aantal jaar werken 
wij met Chromebooks. Voor de groepen 5 - 8 is er nu voor ieder kind één Chromebook. Dit zijn de groepen 
die in de lessen het vaakst gebruik maken van de devices. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met de 
(adaptieve) oefensoftware bij de taal- en rekenmethodes. In de groepen 3 en 4 is er per tweetal één 
Chromebook beschikbaar.  En in de groepen 1/2 zijn er 5 Chromebooks inzetbaar. Daarnaast hebben alle 
kinderen van groep 3 t/m groep 8 na de kerstvakantie een eigen setje oortjes gekregen waar ze zelf de 
verantwoordelijkheid voor dragen.   
 
Korte mededelingen 

 De bibliotheekboeken worden deze week weer in de boekenkasten gezet. Vanaf woensdag 25 
januari zijn de biebouders weer aanwezig en kunnen kinderen weer boeken ruilen; 

 Kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen meedoen aan de typecursus na schooltijd. Dit begint na de 
voorjaarsvakantie op donderdag. Alle ouders hebben via de mail bericht gehad over deze cursus. 
Raadzaam om snel aan te melden als kinderen mee willen doen! 

 Om te weten hoeveel plekken we hebben voor nieuwe gezinnen op school, is het van belang om 
alle broertjes en zusjes van huidige leerlingen goed in kaart te hebben. Voor ouders met kinderen 
uit het geboortejaar 2021, vragen wij om dit door te geven via de mail of om alvast een 
aanmeldformulier op te halen op school.  

 
 
Belangrijke dagen: 

 3 februari: 14.30 – 16.00u schoonmaakmiddag 

 6 februari - 10 februari: muziekfestival onderbouw 

 10 februari: muziek op het podium 

 13 februari: rapport groep 2 t/m 8 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 februari.  
Hartelijke groet, 
Team CNS 

                                    

     


