
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
De eerste maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wat was het een opluchting voor ons dat we 
gewoon op school les konden geven. Ook aan de meeste kinderen merkten we dat ze opgelucht 
waren.  
Wij zijn dankbaar dat we tot op heden de lessen grotendeels gewoon door hebben kunnen laten 
gaan. Op dit moment wordt er in de groepen 3 tot en met 8 getoetst. Dat zorgt soms voor wat extra 
spanning bij kinderen maar gelukkig zijn de kinderen meestal snel op hun gemak gesteld. Dit jaar 
werken we voor het eerst met andere toetsen: de dia-toetsen. De eindtoets in groep 8 maken we al 
een aantal jaar met de dia-toets en nu zijn we ook overgegaan naar de andere toetsen. Deze week 
hebben al veel leerlingen hier mee gewerkt en als leerkrachten zijn we stiekem wel trots op wat we 
zien; de kinderen pakken deze manier van toetsen snel op en zijn over het algemeen enorm 
gemotiveerd om aan de slag te gaan.  
 
Nieuwe leerlingen 
In de achterliggende tijd zijn Siem Bronkhorst, Roef Strijbos en Vince van Leest 4 jaar geworden en 
dus gestart bij ons op school. Siem, Roef en Vince we wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons 
op school. 
 
Verlof juf Nijkamp 
Per 1 februari hoopt juf Nijkamp weer te starten met werken. Haar verlof zit er dan op. De kinderen 
en ouders van groep 1 zijn al op de hoogte gebracht.  
We wensen haar een goede start toe! 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Inmiddels zijn er veel aanmeldingen binnen gekomen. Hartelijk bedankt. Ik ben deze weken bezig om 
iedereen te benaderen voor een afspraak en ook gesprekken te voeren. Wordt uw kind het volgende 
schooljaar vier en is deze nog niet aangemeld, wilt u dan een mail sturen naar 
c.vanmilligen@cnsputten.nl? Alvast bedankt.  
 
Corona  
Tot deze week was het heel rustig op school. Een aantal leerlingen hebben in quarantaine gezeten of 
zitten dat nu ook nog en binnen het team ging het ook goed. In de afgelopen week echter kwamen 
de klachten bij collega’s. Hierdoor waren er meerdere collega’s afwezig waardoor we ineens met 
andere leerkrachten voor de groep stonden.  
De meeste kinderen zijn gelukkig ook weer op school; een enkele leerling is nog ziek en we hopen 
dat zij snel weer opknappen.  
 
In de persconferentie van afgelopen dinsdag is gemeld dat kinderen niet in quarantaine hoeven. 
Kinderen moeten nu alleen thuisblijven wanneer ze een positieve test hebben en/of klachten 
hebben.  
Zijn ze in contact geweest met iemand met corona en hebben ze zelf geen klachten of zijn ze zelf 
niet positief getest dan mogen zij naar school.  
 
Er is nog geen nieuwe beslisboom; maar naar mijn idee is het wel duidelijk wanneer een kind naar 
school kan en wanneer niet. Mocht u toch vragen hebben bel dan gerust naar school of stuur een 
bericht via social schools.  



 

 
Vervanging leerkrachten 
Vandaag hebben we voor het eerst een klas vrij moeten geven omdat er geen leerkrachten meer 
beschikbaar waren. In de afgelopen week waren meerdere collega’s afwezig in afwachting van 
testuitslagen of vanwege corona zodat we al het extra personeel in de school (onderwijsassistenten, 
IB, directie) hebben ingezet voor de groepen. Helaas lukte dat vandaag niet meer.  
 
We hopen dat we niet weer voor zo’n situatie komen te staan maar beseffen ook dat we enorm 
dankbaar mogen zijn dat het zo lang goed ging. Als we horen op scholen om ons heen hoe het gaat 
dan zijn wij blij dat we het hier nog zo goed konden regelen steeds.  
 
We hopen dat de leerkrachten die nu afwezig er snel weer kunnen zijn zodat in de klassen weer de 
eigen leerkrachten aanwezig zijn.  
 
Stroopwafelactie doel 
De leerlingen van CNS Putten gaan binnenkort actie voeren voor de organisatie van evangelisatie- en 
zomerkampen in Oost-Europa. Ze gaan stroopwafels verkopen voor het goede doel. 
 
De zomervakantie voor kinderen in Oost-Europa duurt drie maanden. Dit is voor de kinderen een 
lange periode. Kwetsbare kinderen (bijvoorbeeld uit arme gezinnen of uit een tehuis) kunnen niet op 
vakantie, omdat daar geen geld voor is. Hele dagen hangen ze ‘thuis’ rond en doen ze niets. Voor 
deze kinderen is de zomervakantie dan ook geen leuke periode. De meeste kinderen zijn nog nooit 
buiten hun eigen dorp of stad geweest, laat staan op vakantie. De evangelisatie- en 
zomerkampweken zijn dan ook een welkome vakantie-invulling. 
 
Het eerste doel van het kamp is om kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Het tweede doel is 
om kinderen even kind te laten zijn. Ze mogen de problemen van ‘thuis’ vergeten en genieten van de 
aandacht die ze krijgen. Ook wordt er bij enkele vakantiekampen een warme maaltijd aangeboden 
(voor een aantal kinderen is een warme maaltijd een uitzondering). Om een kind naar een 
zomerkamp te laten gaan is 50 euro nodig. We hopen dat de actie op de CNS scholen ervoor zorgt 
dat we honderden kwetsbare kinderen in Oost-Europa de mogelijkheid kunnen geven een 
zomerkamp te volgen. 
 
Bijdragen aan dit werk zijn welkom via NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, 
Barneveld, onder vermelding van ‘Actie zomerkampen Oost-Europa’ of gebruik onderstaande qr-
code. 

 
 

Op de hoogte blijven van het werk van HOE? Via  stichtinghoe. 



 

 
Stroopwafelactie hoe werkt de actie 
Dinsdag 8 februari krijgen alle kinderen 4 pakjes stroopwafels mee naar huis om te verkopen. De 
pakjes kosten €2,50. We hopen dat alle kinderen de 4 pakjes verkocht krijgt. Meer informatie krijgt u 
op dinsdag 8 februari nog via een apart bericht.  
 
Studiedagen 
Vrijdag 4 en maandag 7 februari zijn de leerlingen vrij en gaan wij aan de studie. Deze dag zullen we 
met elkaar in gesprek gaan over ons onderwijs; we gaan onder andere verder met de scholing 
rondom didactisch handelen en ook zullen we scholing krijgen over het interpreteren van de uitslag 
van de toetsen die gemaakt zijn met de dia-toetsen.  
Verder zullen we deze dagen ook tijd hebben om te werken aan onze administratie en andere 
lopende zaken die besproken moeten worden.  
 
Rapportgesprekken 
Op 10 en 15 februari staan rapportgesprekken gepland. Onze intentie is om deze fysiek te houden. 
Meer informatie hierover volgt nog.   
 
Agenda 

24 januari – 3 februari Toetsweken Graag in deze weken geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

4 – 7 februari Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

10 en 15 februari Rapportgesprekken  

28 februari – 4 maart Voorjaarsvakantie   

9 maart Biddag  

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goed weekend toe te 

wensen.   

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 


