
Nieuwsbrief maart 2021 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand maart 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 maart 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.) 

12 maart Portfolio met daarin het rapport mee 
15 maart OR vergadering 
16 maart MR vergadering 
17 - 25 maart Online ouder(-kind)gesprekken  
1 april Paasviering 
2 april Vrij ivm Goede Vrijdag 

Kind op Maandag 

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met 
verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij 
gekozen heeft is: Het wordt licht. 
 
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of 
je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer 
beter wordt – je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook 
dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt 
daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In 
het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. 
En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, 
dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou 
je kunnen zeggen. 
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het 
gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien 
of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren 
we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van 
de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet 
meer licht wordt. 
 
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht 
brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook 
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hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus 
sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht 
uiteindelijk overwint. Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest! 
 
Week 9: 1 t/m 5 maart 2021 Week 10: 8 t/m 12 maart 2021 
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17 Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56 
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50 Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17 
De zaaier, Lucas 8:4-15 Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27 
 
Week 11: 15 t/m 19 maart 2021 Week 12: 22 t/m 26 maart 2021 
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36 De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14 
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37 Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48 
Maria en Marta, Lucas 10:38-42 De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23 
 

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021 
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23 
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12 
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35 

 
Weer op school 
Wat fijn dat we op 8 februari de leerlingen weer op school konden verwelkomen! Al is het dan nog 
met verschillende begin- en eindtijden, continurooster, gescheiden groepen en alle andere 
maatregelen...we zijn heel blij al onze leerlingen weer live te zien. Op de website vindt u onze 
brieven die met betrekking tot de heropening van de school aan u gemaild zijn. Tevens vindt u daar 
de beslisboom die wij hanteren of een leerling wel/niet naar school kan komen op het moment dat er 
zich klachten voordoen. Na de voorjaarsvakantie blijven we het huidige rooster nog even hanteren in 
afwachting of het protocol weer ruimte geeft voor enkele versoepelingen. Zoals het er nu uitziet 
blijven ook de gymlessen in ‘Het Paradijs’ nog uit en is er extra aandacht voor beweging op het 
schoolplein.  
 
Deze twee weken voor de voorjaarsvakantie was de eerste aandacht vooral gericht op het welzijn 
van de leerlingen en de groepsvorming nu ze weer terug zijn op school. Na de vakantie blijft 
uiteraard voor deze zaken aandacht maar zullen we ook de uitgestelde CITO toetsen gaan afnemen. 
Wilt u hiermee rekening houden en afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maken?  

Project ‘Reis door de ruimte’ 
Dit jaar zou ons grote schoolbrede project in het teken staan van ‘Reis door de ruimte’. We zouden 
dit project afsluiten met de projectavond op woensdag 24 maart. Helaas is het niet mogelijk om op 
dit moment zo’n avond te organiseren. Omdat we in de komende weken druk zijn met de toetsen, 
portfolio’s met daarin het rapport, ouder(-kind)gesprekken hebben we besloten om het project voor 
dit moment niet door te laten gaan. We willen graag aan alle zaken die op dit moment spelen veel 
aandacht besteden en dan moeten we keuzes maken. We gaan zeker op zoek naar een nieuw 
moment maar het is goed mogelijk dat dit grote project doorschuift naar volgend schooljaar. Dan 
hopen we weer op een normale manier school te zijn en een echt groot project neer te kunnen 
zetten inclusief een projectavond zoals we dat op de Keuchenius graag doen.  
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/nieuws-brieven
https://drive.google.com/file/d/1faa37nDKbsrNsCk-lfQgRjP9BOQmn5xM/view?usp=sharing


Portfolio/rapport & oudergesprekken 
Zoals u in de nieuwsbrief van februari hebt kunnen lezen, krijgen de leerlingen op vrijdag 12 maart 
hun portfolio met daarin hun rapport mee naar huis. In de week daaropvolgend vinden de 
ouder(-kind)gesprekken plaats. Wij hebben gezien dat nog niet alle ouders van groep 1 t/m 7 de 
gespreksplanner hebben ingevuld. Wilt u dit uiterlijk vrijdag 5 maart doen? 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. In de 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.  

Herinnering: vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
Ondanks dat we veel activiteiten niet kunnen uitvoeren op de manier zoals we gewend zijn en/of 
zouden willen doen worden er wel kosten gemaakt. In november hebt u van de penningmeester van 
de ouderraad de brief ontvangen met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar. 
Het kan zijn dat deze aan uw aandacht ontsnapt is en daarom herinneren wij u via deze weg nog 
even. Zoals u kunt lezen, ontvangt u dit jaar eenmalig een korting maar mag u deze korting ook 
schenken aan de schoolbibliotheek.  

Typecursus Pica 
Diverse leerlingen bij ons op school hebben zich opgegeven voor de 
typecursus van Pica. Zij volgen deze cursus thuis geheel 
zelfstandig. Vanmorgen mocht ik één van de leerlingen verblijden 
met haar typediploma. De andere leerlingen hebben nog tot het 
einde van het schooljaar de tijd om hun typecursus af te ronden. Ik 
hoop nog veel diploma’s uit te kunnen reiken.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op 
onze site geplaatst zijn: 

● Elfstedentocht met groep 3 
● Hoeksche Waard Actief: voorjaarsvakantie activiteiten 
● Vakantiebijbelclub 2021 - Overwinnaar 
● Webinar ‘Gamen; hobby of probleem?’ 
● Bedankt voor jullie bijdrage aan onze decemberactie voor Stichting Jarige Job 
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https://drive.google.com/file/d/1XhNAGBCy-i9o9BVw8DarCHbfS5Oe2OO9/view?usp=sharing
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/15966-elfstedentocht-met-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16053-hoeksche-waard-actief-voorjaarsvakantie-activiteiten
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16054-vakantiebijbelclub-2021-overwinnaar
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16055-webinar-gamen-hobby-of-probleem
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16080-bedankt-voor-jullie-bijdrage-aan-onze-decemberactie-voor-stichting-jarige-job

