
Nieuwsbrief april 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand april 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
1 april Paasviering
2-5 april Vrij ivm Goede Vrijdag en 2e Paasdag
6-9 april Meeloopochtenden (vervallen)
7 april 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.)

7 april Engelse dag
13 april Studiedag (de leerlingen zijn vrij)
15-16 april Logopedische screening groep 2
20-21 april IEP toets groep 8
22 april Uiterlijke invuldatum ouderpeiling mbt andere schooltijden
23 april Koningsspelen
26 april - 7 mei Meivakantie

Kind op Maandag
Tussen Pasen en Pinksteren horen we verhalen uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn
niet voor iedereen bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als
het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de
inwoners als ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen
door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan
naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we
hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen toch door.
Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer
weer groeien onder hun handen.

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het
gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog vrij kon
bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat
verlangen kunt doen - hoe je er zelf aan kunt bijdragen dat het
leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten
en tegenslag maar ook over hulp uit onverwachte hoek.
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Week 14: 5 t/m 9 april 2021 Week 15: 12 t/m 16 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11 Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13 De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Tegenstanders, Ezra 4:1-24 Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10

Week 16: 19 t/m 23 april 2021
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8:1-12

Een aantal liedjes die we aanleren…
Donderdag 1 april vieren we in de klassen het Paasfeest. Onder andere de volgende liederen
klinken in de klassen: Maria kwam bij het graf, Wij vieren feest, Van donker naar licht, Ga je mee?,
Hé kom mee, Ik zie het wel, ik hoor het wel, God van licht, En toch is hij Koning, Happy Pasen,
Samen op weg naar Pasen

Pasen
Dit jaar vieren we het Paasfeest in de eigen groep. In verband met
de coronamaatregelen krijgt de lunch een iets andere vorm dan
voorgaande jaren. Alle kinderen krijgen een eierkoek; deze
versieren zij met slagroom, smarties en/of rozijnen.
Ook krijgen de leerlingen een gekookt ei en iets lekkers te drinken.
Wanneer uw kind(eren) een allergie heeft met betrekking tot deze
etenswaren dit graag even aan de leerkracht doorgeven zodat we
hiermee rekening houden tijdens het uitdelen.

Wilt u de lunch van uw kind nog verder aanvullen zodat het een
feestelijke lunch wordt? Denk bijvoorbeeld aan een mini paasstol,
een feestelijk belegd broodje…

Om toch stil te staan bij het 'samen vieren', hebben alle groepen
een kort filmpje opgenomen, een zogenaamd open podium. Deze filmpjes worden in alle groepen
gedeeld. Ook hebben de kinderen het lied 'Pasen is een nieuw begin’ geleerd. Verschillende kerken
zijn benaderd met de vraag, indien mogelijk, iets met dit lied te doen tijdens de dienst.

Een Paasgroet namens het team, de OR en de kinderen, zult u ook op deze dag ontvangen!

Sociale vaardigheden - Leefstijlthema 3 ‘Ken je dat gevoel?’
Goed en respectvol omgaan met de gevoelens van onszelf en anderen is
iets wat we dagelijks nodig hebben in ons contact met de mensen om ons
heen. Goed omgaan met gevoelens is echter gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Binnen Leefstijl is er daarom een heel thema aan gewijd.

Tijdens de Leefstijllessen worden de kinderen zich steeds meer bewust van
hun eigen gevoelens en leren ze hier woorden aan geven. Dat begint bij de
kleuters met het herkennen van de vier basisemoties: boos, bang, blij en
verdrietig.

In de loop van de jaren wordt de emotionele woordenschat steeds verder
uitgebreid. Kinderen leren niet alleen aan te geven of ze boos of blij zijn, ze leren hier steeds meer
nuances in aan te geven en leren verwoorden welk gevoel er achter die boosheid of blijdschap
schuil gaat. Daarnaast leren ze gevoelens bij anderen te herkennen, wat de basis vormt voor het
leren rekening houden met anderen.

Nieuwsbrief CBS Keuchenius april 2021 2

https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://www.youtube.com/watch?v=D6LiRTqdmzY
https://www.youtube.com/watch?v=w1b2bEUwiII
https://www.youtube.com/watch?v=FoNFpYcHECs
https://www.youtube.com/watch?v=g8iR7ByKQHc
https://www.youtube.com/watch?v=DgIwl327HPk&ab_channel=Opwekkinglyrics
https://www.youtube.com/watch?v=dgNBis2nA6w
https://www.youtube.com/watch?v=2WH-lenM-2M
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
https://youtu.be/gSxyGKlIfh4


Chromebooks
In de afgelopen periode hebben we veel nieuwe chromebooks aan
kunnen schaffen. Een klein gedeelte uit onze eigen financiële
middelen maar een groot gedeelte met behulp van een subsidie.
Hier zijn we erg blij mee. Vanaf groep 3 hebben nu alle leerlingen
beschikking over een ‘eigen’ chromebook waarop zij kunnen
werken.

Andere schooltijden
Vandaag ontvangt u, naast deze informatiebrief, ook een mail met daarin de ouderpeiling met
betrekking tot andere schooltijden. U hebt tot vrijdag 23 april de tijd om deze ouderpeiling in te
vullen.

Vacature nieuw MR lid
Zoals u wellicht weet is er op onze school een medezeggenschapsraad aanwezig. Het doel van
deze raad is om alle betrokkenen op school meer mogelijkheden te geven mee te denken, mee te
praten en mee te beslissen. Om dit te bereiken wordt er ongeveer zes keer per jaar vergaderd. In
deze vergaderingen komen allerlei zaken aangaande de school aan de orde, beleidsvoorstellen,
maar ook actuele onderwerpen zoals de corona maatregelen binnen de school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie teamleden,voor vier jaar gekozen door het
personeel, en drie ouderleden, voor vier jaar gekozen door de ouders. Dit jaar is Lenneke Nienhuis,
namens de ouders aftredend en niet herkiesbaar.

Als u ervoor voelt om binnen de medezeggenschapsraad mee te denken en te praten, kunt u zich
als kandidaat voor de oudergeleding aanmelden. Het is natuurlijk ook mogelijk om andere
kandidaten voor te dragen. U kunt uzelf of andere kandidaten tot uiterlijk vrijdag 30 april opgeven
bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad, Lenneke Nienhuis, 06-41074208 of via
mr.keuchenius@csgdewaard.nl. De kandidaten worden verzocht om zich door middel van een kort
geschreven stukje, nader voor te stellen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Lenneke of via de
mail.

Verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad zijn de wettelijke vertegenwoordigers van het
kind, die als leerling bij de school staat ingeschreven. Zij moeten bereid zijn hun taken in de raad te
vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstellingen van de school. Voorgedragen
kandidaten moeten schriftelijk verklaren met hun kandidatuur in te stemmen.

Indien er één of meerdere kandidaten zijn zullen er verkiezingen worden gehouden. Twee weken
voor deze verkiezingen worden de kandidaten aan de ouders bekend gemaakt.

Vacature Raad van Toezicht
Stichting Christelijke Scholengroep De Waard wil graag in contact komen met een lid en aspirant lid
voor de Raad van Toezicht. De volledige tekst van deze vacature kunt u vinden op website van CSG
De Waard: www.csgdewaard.nl/vacatures. Indien u meer inhoudelijke informatie wenst kunt u via
bestuur@csgdewaard.nl contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht,
dhr. J. Nootenboom.

He� tea� va� CBS Keucheniu� wens� � goed� Paasdage�!
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