
Nieuwsbrief januari 2021 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand januari met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
18 december 2020 12.15 uur Start kerstvakantie voor ALLE groepen 
t/m 3 januari 2021 Kerstvakantie 
4 januari Start thuisonderwijs  
6 januari School gebedsgroep (aanmelden via gebedkeuchenius@gmail.com. U  

ontvangt dan bericht terug met het adres waar u om 9.00 u wordt verwacht.  
Op deze manier kan de gebedsgroep coronaproof doorgang vinden) 

11 januari Ouderraad vergadering 
18 januari MR vergadering 
20 januari Start Nationale Voorleesdagen 
22 januari Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
Woord van het jaar 2020…. 
Vol verwachting begonnen we bijna een jaar geleden aan een nieuw jaar. Met misschien wel 
goede voornemens of gewoon een open blik op wat ons te wachten stond. Het werd een jaar vol 
nieuwe ervaringen en we kregen te maken met gebeurtenissen waar we nog nooit mee in 
aanraking waren gekomen.  
 
Afgelopen week werd het woord van het jaar 2020 bekend. ‘Anderhalvemetersamenleving’ gaat 
de geschiedenis in als hét Van Dale Woord van het jaar 2020. Dit woord heeft natuurlijk alles te 
maken met de pandemie die sinds maart ons leven en werken bepaalt. Andere woorden die voor 
ons als school dit jaar extra nadrukkelijk aanwezig waren, zijn: schoolsluiting, thuisonderwijs, 
flexibiliteit, noodopvang, zorg voor & welbevinden van de leerlingen en het team. Dan blijkt eens 
te meer dat een goede en fijne samenwerking tussen ouders en school heel essentieel is.  
 
Ook het woord ‘incasseren’ past bij dit jaar. We namen afscheid van mensen omdat ze ziek 
werden, met pensioen gingen of een andere baan kregen. Maar ook van een oud leerling wiens 
rouwkaart heel onverwachts kwam. We werden geconfronteerd met een zaak waarvan we geen 
weet hadden maar die ons ineens meetrok in een situatie die we nooit hebben gewenst. Pijn en 
verdriet bracht het teweeg maar ook gevoelens van onmacht en frustratie. Wat fijn om dan te 
ervaren dat we er niet alleen voor staan; er is hulp en bemoediging. Inmiddels hebt u, via de mail, 
een brief ontvangen over deze zaak.  
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Kerstfeest & een goededoelenactie 
Dit jaar zouden we kerst ‘groot’ vieren. Voor wie al langer aan de Keuchenius verbonden is, weet dat 
dit inhoudt dat er meer is dan alleen een kerstviering in de klas. Dit kan zijn een kerstwandeling, een 
kerstmusical, een kerstmarkt. Maar ook hier strooide Corona roet in het eten. We wilden geen extra 
‘verkeer’ in de avond op gang brengen én er kunnen geen grote groepen mensen bij elkaar komen. 
Dus bedachten we een ander plan! We maakten met de hele school een kerstfilm. Woensdag 16 
december hebt u deze film in huiselijke kring kunnen kijken. We hopen dat u er net zo van heeft 
genoten als wij want wat zijn we trots op onze leerlingen! Het eindresultaat van een dagje ‘filmset’ is 
gewoon GENIETEN! 
 
Omdat we ineens opnieuw werden geconfronteerd met een schoolsluiting besloten we om 
dinsdagmiddag het kerstfeest in de klas al te vieren. In de ‘storm’ van alles klaar maken, van 
hetgeen de leerlingen die dag mee naar huis moesten nemen voor de thuisonderwijsperiode, werd 
het stil. Adventskaarsen gingen aan, liederen werden gezongen en uiteraard werd het kerstverhaal 
verteld. Fijn dat we toch met elkaar zo het Licht van Kerst konden delen.  
 
Zo rond de feestdagen willen wij, als team en leerlingen van de Keuchenius, graag iets doen voor 
onze medemensen. Onze keuze is gevallen op de Stichting Jarige Job. Zij zorgen ervoor dat ieder 
jaar meer kinderen hun verjaardag kunnen vieren. Ieder kind 
verdient immers een verjaardag! 
Na de feestdagen zijn er vaak cadeaus die overblijven. U kunt 
deze doneren aan de Stichting Jarige Job. Deze stichting 
zorgt ervoor dat de cadeaus terecht komen bij kinderen die 
anders niets krijgen. Iedereen die een cadeau over heeft voor 
een ander kind kan deze na de vakantie, wanneer we weer op 
school mogen komen, meenemen naar school. Wij zorgen 
voor de verzending. Doet u ook mee? 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15408-kerst-met-de-keuchenius-2020
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15420-goededoelenactie-stichting-jarige-job
https://www.stichtingjarigejob.nl/met-postnl-je-cadeau-doneren-aan-jarige-job/


Thuisonderwijs met spelregels en noodopvang 
Vanaf maandag 4 januari start het thuisonderwijs weer. In de afgelopen dagen hebben wij daar alles 
weer voor voorbereid en hebt u groepsspecifieke informatie ontvangen van de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Tijdens het thuisonderwijs werken de leerlingen deels met hun meegenomen werk én 
deels online. CSG De Waard heeft voor deze speciale vorm van onderwijs spelregels opgesteld. 
Gedurende de gangbare lestijden heeft school de plicht om onderwijs aan te bieden maar de 
leerlingen hebben ook de plicht om onderwijs te ontvangen (Leerplichtwet) Daarom gaan we er 
vanuit dat de leerlingen, wanneer zij een uitnodiging voor een meet ontvangen van de leerkracht, 
digitaal aanwezig zijn. Wij wensen alle mamajuffen & papameesters maar natuurlijk ook de kinderen 
weer heel veel succes met het thuisonderwijs.  
 
Anders dan bij de vorige schoolsluiting verzorgt school zelf de NOODopvang tijdens de reguliere 
schooltijden. Deze opvang is alleen voor leerlingen wiens ouders in een cruciaal beroep werkzaam 
zijn én waarbij het deze ouders echt niet lukt om zelf opvang te regelen. Ook leerlingen die zich in 
een kwetsbare positie bevinden kunnen toegelaten worden bij de noodopvang. Dit kan echter alleen 
nadat er contact is geweest met de directeur en/of intern begeleider. In de mail van 15 december 
hebt u het formulier ontvangen waarmee u noodopvang kunt aanvragen.  
 
Leerlingen die gebruik maken van de noodopvang kunnen ‘s morgens om 8.45 uur via de 
kleuteringang naar binnen gaan en naar het BSO lokaal gaan. Ze hebben dan hun huiswerkpakket 
dat ze van school hebben ontvangen mee + eten & drinken (10 uurtje) en een lunchpakket. 
Wanneer de leerlingen een chromebook nodig hebben, hoeven ze deze niet mee te nemen want zijn 
deze op school aanwezig.  
 
Er zijn tijdens de opvang altijd minimaal 2 teamleden bij de noodopvang aanwezig die de leerlingen 
ondersteunen met hun thuisonderwijswerk. Het gaat om opvang dus de leerlingen krijgen geen 
volwaardige onderwijsdag daar de leerkrachten ook het thuisonderwijs moeten begeleiden. Nadat ze 
klaar zijn met hun thuisonderwijswerk krijgen de leerlingen de ruimte om te spelen; buiten en/of in 
het BSO lokaal. Uiteraard is een boek van huis meenemen om 
ook nog lekker een poosje te lezen een prima idee!  
 
Afhankelijk van de groepsgrootte kijken we of we de groep 
splitsen met leeftijdsgenoten of dat zij bij elkaar blijven. Om 15.30 
uur, op woensdag 12.30 uur, brengen we de leerlingen die niet 
door de BSO worden opgevangen naar het kleuterhek. Hier kunt 
u ze dan weer ophalen.  
 
Kind op Maandag 
Het thema van Kind op Maandag is in deze periode: Een wereld 
van verschil. We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt door 
Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen 
worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen 
nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen 
weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid 
kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en 
verdriet. 
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https://drive.google.com/file/d/1OZWjXqWozHnPpnxHeHLWHXRyS9C1rmWP/view?usp=sharing


  
Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen 
betekenen. Het gaat over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij 
je best voor wilt doen. Want die wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus 
gemaakt: Hij riep mensen op om met hem mee te doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen 
een vrolijke uitnodiging zijn om na te denken over een wereld van verschil. Dat is een wereld om 
gelukkig van te worden! 

De bibliotheek op school 
Vanaf januari 2021 gaan wij een samenwerking aan met de Bibliotheek 
op School. Met de Bibliotheek op School slaan onderwijs, bibliotheek en 
gemeente de handen ineen en komt er dagelijks (nog meer) aandacht 
voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen de 
leerlingen stimuleren om meer te lezen en ze leren om beter & 
verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Wij 
worden ondersteund door een deskundige leesconsulente van de 
bibliotheek en samen met haar gaan we onze schoolbibliotheek nieuw 
leven inblazen. Hierdoor ontstaat een goede en inspirerende lees- en 
leeromgeving.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Lezen met een lichtje 
● Word Junior Cyber Agent van de gemeente 
● Uitdelen van licht 
● De leerlingenraad komt bijeen 

 

Het team van CBS Keuchenius wenst iedereen 
een hele fijne kerstvakantie toe! 

Gezegende kerstdagen en een gezond 2021  
 

 
Kerstnacht boven Bethlehem 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15302-lezen-met-een-lichtje
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15306-word-junior-cyber-agent-van-de-gemeente
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15344-uitdelen-van-licht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15421-de-leerlingenraad-komt-bijeen-2
https://youtu.be/Z3WHPEdAxJo

