
Nieuwsbrief mei 2021

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand mei 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
23 april Koningsspelen
26 april - 7 mei Meivakantie
10 mei MR vergadering
12 mei 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 mei School op Seef 3 (vervalt)
13 - 14 mei Hemelvaartsdag + vrije dag
17 mei OR vergadering
24 mei Vrij ivm 2e pinksterdag

Kind op Maandag
De eerste weken na de meivakantie horen de leerlingen de verhalen die passen bij Hemelvaart en
Pinksteren. Daarna volgen er verhalen uit het bijbelboek Handelingen. We horen hoe de
volgelingen van Jezus zijn verhaal blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is. In de
verhalen van de eerste weken speelt Petrus een belangrijke rol. Hij was al tijdens Jezus’ leven en
van de twaalf apostelen. Na Pinksteren doet hij dingen die hij Jezus ook heeft zien doen: hij
vertelt over God en maakt zelfs zieke mensen beter.
De verhalen vanuit Handelingen zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij
deze verhalen is ‘Handen uit de mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na
te denken over de vraag voor welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen
daarbij kan helpen.

Week 19: 10 t/m 13 mei 2021 Week 20: 17 t/m 20 mei 2021
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26 De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47

De genezing van een verlamde, Hand. 3:1-10

Week 21: 25 t/m 28 mei 2021
Petrus en Johannes worden gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26
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Nationaal Programma Onderwijs
Zoals u wellicht al hebt gehoord in de media komt er
vanuit de overheid extra geld beschikbaar voor het
onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs richt
zich op het herstel en de ontwikkeling van het
onderwijs tijdens en na corona. Om aanspraak te
maken op deze gelden maakt iedere school een
schoolscan waarbij in kaart wordt gebracht hoe het
met de vorderingen van de leerlingen staat op het
gebied van de cognitieve, sociaal-emotionele en

executieve ontwikkeling van de leerlingen. Naar aanleiding van deze scan maken we een plan van
aanpak welke wordt voorgelegd aan de MR. Een van de onderdelen om de ontwikkeling in kaart te
brengen, is de vragenlijst mentaal welbevinden. Hiervoor hebt u afgelopen week digitaal een
uitnodiging gekregen om deze in te vullen. U hebt hiervoor tot 12 mei de tijd. Alvast onze dank voor
het invullen.

Zelftesten voor onderwijzend personeel
Na de meivakantie worden er voor de teamleden zelftesten beschikbaar gesteld door de overheid.
Deze testen zijn bedoeld ter preventie en mogen niet gebruikt worden in geval van quarantaine.
Belangrijk om te weten is dat deze testen geheel vrijwillig en vertrouwelijk gebruikt gaan worden.
Vanuit de media zijn er geluiden (geweest) dat ook basisschoolleerlingen op school getest zouden
worden. Dit is geenszins het geval.

Koningsspelen (bericht ook verspreid via de groepsapp)
Vrijdag 23 april zijn de koningsspelen. Wij doen daar als school weer aan
mee en gaan er een gezellige sportieve dag van maken. Voor de groepen
1 t/m 4 hebben we in de ochtend een spelcircuit op het plein
georganiseerd. Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we in de middag een
speurtocht door het centrum inclusief spellen. Tijdens het circuit en de
speurtocht krijgen alle leerlingen iets te drinken en wat lekkers. Groep 1
t/m 4 hoeft ‘s morgens geen pauzehap mee te nemen, de leerlingen van
groep 5 t/m 8 wel. Heeft u kind een allergie wilt u dan zelf voor iets
lekkers zorgen? Het zou natuurlijk leuk zijn als alle kinderen gekleed zijn in rood wit blauw en/of
oranje.

Verkeerssituatie (bericht ook verspreid via de groepsapp)
Tijdens de start van de school is het een drukte van belang met leerlingen die op de fiets of lopend

naar school komen. Ook worden er kinderen met de auto gebracht.
Aan het begin van het schooljaar heb ik diverse ouders aangesproken
of ze hun auto echt op een officiële parkeerplaats willen zetten en
niet ‘los’ willen parkeren op plaatsen waar leerlingen moeten fietsen
en/of lopen.
In de afgelopen tijd merk ik dat er weer veel ‘los’ geparkeerd wordt. Dit
geeft (zeer) onveilige verkeerssituaties voor onze leerlingen! Wilt u
daarom gebruik maken van de officiële parkeerplaatsen óf van de
afzetzone aan de Vlasakkerweg.

Van de gemeente kreeg ik bericht dat ze in de periode van 12 april t/m
30 juli verschillende werkzaamheden gaan uitvoeren in de nabije
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schoolomgeving mbt bestratingen verwijderen en opnieuw aanbrengen. Ook zullen er diverse
aanpassingen gedaan worden aan het riool/
hemelwaterafvoer. Kortom ook dit zorgt waarschijnlijk voor een andere verkeerssituatie.
Laten we met elkaar zorgen voor een veilige verkeersroute. Dank voor uw medewerking.

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.

Vakantierooster schooljaar 2021 - 2022
Naar aanleiding van vragen deel ik hierbij het vakantierooster voor het komende schooljaar. We zijn
nog bezig met de jaarplanning voor schooljaar 2021 - 2022 dus de studiedagen zijn nog niet bekend.
Het vakantierooster kunt u ook op onze website vinden.

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/ 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022

Pasen 15 t/m 18 april 2022

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsvakantie 26 en 27 mei 2022

Pinksteren 6 juni 2022

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022
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Nieuwsberichten
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

● Avond4daagse - home edition
● Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden
● Hoeksche Waard Actief: meivakantie activiteiten
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

He� tea� va� CBS Keucheniu� wens� iederee� ee� fijn� meivakanti�!
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16716-avond4daagse-home-edition
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16861-plastic-doppen-sparen-voor-blindengeleidehonden
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16862-hoeksche-waard-actief-meivakantie-activiteiten
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/16894-de-gmr-van-csg-de-waard-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding

