
Nieuwsbrief februari 2021 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand februari 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 
3 februari School gebedsgroep (Via gebedkeuchenius@gmail.com kunt u uw  

gebedspunten doorgeven en/of vragen naar de gebedspunten zodat u ze  
mee kunt nemen in uw gebed. Op dit moment komt de gebedsgroep niet  
fysiek samen.) 

11 februari Engelse dag 
17 februari School op Seef 2 (onder voorbehoud) 
22 - 26 februari Voorjaarsvakantie 
 
Thuisonderwijs & noodopvang 

 
Allereerst een groot compliment aan alle leerlingen, thuismeesters & 
-juffen, leerkrachten en teamleden die de noodopvang verzorgen. Met 
elkaar zorgen we ervoor dat we deze periode ‘goed’ door komen en 
zorgen we voor elkaar.  
Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk wanneer we weer 
‘gewoon’ naar school kunnen en mogen. Telkens is er weer een moment 
van hoop...zouden de basisscholen in ieder geval weer open kunnen? 
Maar we zijn ook heel realistisch; hoe graag we alle kinderen weer 
gewoon in onze lokalen hebben...het moet wel verantwoord zijn.  
Via google meet, mail, telefoon, classroom en ophaalmomenten houden 
we contact met de leerlingen die thuis aan het werk zijn maar er gaat 
niets boven met elkaar weer op school kunnen zijn. Tot die tijd zijn alleen 
de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang op school 
aanwezig.  

We merken dat er een groot beroep op de noodopvang wordt gedaan en vragen u met klem dit 
alleen te doen op het moment dat u het echt niet anders geregeld krijgt. Via het aanmeldformulier 
kunt u uw kind(eren) aanmelden. Op het moment dat het niet mogelijk is om op 8 februari de 
schooldeuren weer te openen, zal het formulier aangepast worden. Wilt u ook de introductie tekst 
van het formulier goed lezen en letten op de aanvangstijd (8.45 uur!)?  

Typecursus Pica 
Ook dit schooljaar hadden wij weer het aanbod om via school deel te nemen aan de typecursus 
van Pica. Een aantal leerlingen zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan, anderen moeten nog 
beginnen. Anders dan eerder het geval was, is de inschrijving voor deze cursus alleen dit 
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schooljaar geldig. Daarna moet er opnieuw aangemeld en betaald worden. Misschien dat deze 
thuiswerkperiode nog ruimte geeft om aan de slag te gaan met de typecursus en deze op tijd af te 
ronden.  
 
Kind op Maandag 
Normaal gesproken gebruiken wij de methode ‘Kind op Maandag’ voor ons godsdienstonderwijs. Op 
dit moment kunnen wij niet de verhalen vertellen zoals we dat op school gewend zijn. Daarom hier 
een overzicht van de verhalen die de komende weken op het rooster staan. Misschien kunt u ze 
samen met uw zoon/dochter in de (kinder)Bijbel opzoeken en lezen. 
 
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. 

Week 5: 1 t/m 5 februari 2021 
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11 
De melaatse man, Lucas 5:12-16 
De verlamde man, Lucas 5:17-26 
 
Week 6: 8 t/m 12 februari 2021 
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5 
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11 
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19 
 
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021 
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38 
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45 
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10 
 
Andere schooltijden 
Naar aanleiding van ons tijdelijke continurooster, na de eerste schoolsluiting, zijn er bij directie en 
MR vragen van ouders binnengekomen of zo’n (soortgelijk) rooster ook mogelijk was wanneer we 
weer gewoon naar school gingen. Vanuit de MR is een werkgroep samengesteld en zij onderzoekt 
het thema ‘andere schooltijden’. Op dit moment wordt er, n.a.v. dit onderzoek, een peiling onder de 
teamleden gehouden. In maart ontvangt u een uitnodiging voor een ouderpeiling middels een 
enquête. 
 
Portfolio/rapport & oudergesprekken 
In de jaarplanner kunt u lezen dat op vrijdag 12 februari het portfolio met daarin ook het rapport aan 
de leerlingen wordt meegegeven. Deze datum hebben wij echter verschoven naar vrijdag 12 maart. 
Een onderdeel van het rapport is de rapportage van de Citotoetsen die normaal gezien midden 
januari tot begin februari worden afgenomen. Omdat wij op dit moment nog niet weten wanneer de 
school weer open gaat, is het afnamemoment van de Citotoetsen verschoven. Wij volgen hierin de 
landelijke richtlijnen. Ook zijn de leerlingen op dit moment niet in de gelegenheid om zelf hun 
portfolio te vullen. De leerlingen ontvangen op 12 maart naast het gebruikelijke rapport ook een 
‘eigen’ rapport waarop zij en u, als ouder, reflecteren op de thuiswerkperiode. De ouders van de 
leerlingen van groep 8 ontvangen nog een aparte brief met daarin de informatie over de advisering 
richting voortgezet onderwijs.  
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Omdat het rapport later ontvangen wordt, verschuiven ook de geplande momenten voor de 
oudergesprekken. In deze gespreksplanner kunt u zelf aangeven op welk(e) moment(en) u de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) wilt spreken. Alle gesprekken gaan 
digitaal en zijn daarom ook over meerdere dagen verspreid. Wilt u 
de voornaam van uw kind bij de juiste groep invullen? Zijn er 
meerdere leerlingen met dezelfde voornaam in de klas dan graag 
ook de eerste letter van de achternaam.  
Vanaf groep 4 geeft u een keuze aan in de gesprekken: 

● 10 minuten ouder-kindgesprek + 5 minuten oudergesprek óf 
● 10 minuten ouder-kindgesprek  

Tijdens het ouder-kindgesprek wordt met name het gesprek met de 
leerling gevoerd om te kijken hoe ze tegen hun ontwikkeling 
aankijken en wat ze de komende periode willen leren. 
De leerlingen van groep 8 worden met hun ouders door de 
leerkracht uitgenodigd voor de schoolkeuze gesprekken. Deze gaan 
buiten de gespreksplanner om.  
 
Wilt u uiterlijk 5 maart de gespreksplanner invullen? Daarna wordt deze vastgesteld. Dat kan 
overigens wel betekenen dat het tijdstip van uw gesprek door de leerkracht iets wordt verschoven; 
hij / zij loopt het rooster namelijk nog even na. Mocht dit het geval zijn, krijgt u hiervan uiteraard 
bericht. 

Goededoelen actie ‘Stichting Jarige Job’ 
In december maakten wij bekend dat wij rondom de feestdagen graag mee wilden doen aan de actie 
van Stichting Jarige Job en post.nl. Wij willen graag delen omdat ieder kind een verjaardag verdient! 
Maar toen ging de school dicht en konden de cadeaus na de kerstvakantie niet ingeleverd worden. 
Van een aantal ouders kregen we al de vraag of de actie nog wel doorging. Maar natuurlijk gaat de 
actie door! Zodra we weer naar school mogen, mogen de leerlingen de cadeaus meenemen naar 
school en zorgen wij ervoor dat ze meegaan met de post. Hier vindt u de uitleg van de actie en 
enkele tips. We hopen op een grote stapel cadeaus. Doet u ook mee?  

Terugblik studiedag 
Vrijdag 22 januari hebben wij met het hele team online een studiedag 
gevolgd. In het ochtendgedeelte sloot een externe trainer aan die ons 
begeleidt in het scholingstraject van Leren Zichtbaar Maken. Centraal 
deze ochtend stond een verdieping op het stellen van leerdoelen en 
succescriteria. Er komt een moment dat u als ouders ook weer in de 
school mag komen….zeer waarschijnlijk ziet u dan resultaten van deze 
studieochtend. In de middag lieten we allerlei andere 
schoolgerelateerde onderwerpen aan bod komen. Al met al kijken we 
terug op een succesvolle studiedag.  

Vooruitblik schooljaar 2021-2022; nieuwe leerlingen 
Binnenkort starten de eerste gesprekken met betrekking tot de formatie voor komend schooljaar. 
Uitgangspunt is het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 bij ons op school zit. Hebt u een zoon / 
dochter die in 2021 4 jaar hoopt te worden én die nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk doen?  
Natuurlijk zijn we allemaal ambassadeurs voor CBS Keuchenius….dus kent u mensen in uw 
omgeving met een zoon / dochter die in 2021 4 jaar hoopt te worden, wilt u dan dit bericht ook met 
hen delen? We hopen dat u hen kunt trakteren met enthousiaste verhalen over onze school. Een 
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inschrijfformulier kunt u op school ophalen of downloaden vanaf de website. Alvast hartelijk bedankt 
voor de medewerking. 
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Groep 3 leert thuis de laatste letters 
● Actief tijdens Corona met Hoeksche Waard Actief 
● Court Games van Hoeksche Waard Actief 
● Het middagprogramma….leuk, leerzaam, fijn & fun 

 

Bericht schoolmaatschappelijk werk 
Corona, wanneer houdt het op? 
Dit is een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten. Wel weten we dat mensen soms 
moeite hebben met alle beperkende maatregelen die de regering hiervoor inzet. Dat dit nodig 
is begrijpen de meeste mensen wel, maar moeilijk is het zeker. 
Steeds meer mensen hebben tijdelijk of helemaal geen werk meer. Hierdoor komen gezinnen in de 
(financiële) problemen. Relaties krijgen het vaker moeilijk door het vele thuis zitten. Steeds meer 
familie, vrienden of kennissen die positief getest zijn op Corona. Het leven is voor veel mensen een 
stuk minder rooskleurig dan een jaar geleden. Het (school) maatschappelijk werk, sociaal 
raadslieden kunnen je vaak ondersteunen. 
Maar moet IK dan hulp zoeken terwijl andere mensen meer en grotere problemen hebben? Ja 
eigenlijk wel, wacht vooral niet te lang met hulp zoeken. Zorg goed voor jezelf, dan kun je ook weer 
beter voor andere mensen zorgen. Zo helpen we elkaar! 
Heb je vragen over financiën of wil je relatieproblemen of andere spanningen voorkomen? Heb je te 
maken met verlies of rouw van een goede vriend, familie of afscheid moeten nemen van een mooie 
baan? Heb je vragen met betrekking tot de opvoeding of het gedrag van je kind? Neem dan 
vrijblijvend en geheel gratis contact met ons op, jouw privacy is uiteraard wettelijk beschermd. Je 
kunt ons bellen of kijk op de website. Bellen kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
12.30 uur via T 088 9004000. Op de website www.kwadraad.nl kun je ook online tips krijgen of 
chatten met een maatschappelijk werker. 
Het (school)maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Kwadraad zijn gratis, er is ook geen 
eigen bijdrage. De school maatschappelijk werker van uw school is: 
Sara Ramzani – s.ramzani@kwadraad.nl- 06-40716473 

Samen bouwen aan een fijne & veilige basis voor kinderen in de Hoeksche Waard 

Alle kinderen in de Hoeksche Waard kunnen in een fijne, 
gezonde en veilige omgeving opgroeien en ontwikkelen. Dat 
doen we samen. Iedereen draagt een steentje bij. Of je nu 
ouder, leraar, voetbalcoach of hulpverlener bent. Op het 
platvorm "It takes a village to raise a child Hoeksche Waard" 
vindt u onder andere: Eerste hulp voor ouders in 
Coronatijd : hier kunt u als ouder allerlei tips en ideeën over 
activiteiten en (praktische) hulp vinden. Kijk op uw gemak 
eens rond en laat u inspireren. 
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