
Nieuwsbrief juni 2021

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand juni 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
2 juni 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.)

10 juni Engelse dag
16 - 18 juni Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
23 juni Studiedag (leerlingen zijn vrij)
30 juni School op Seefdag (praktische verkeerslessen)

Ziekte binnen het team
Op dit moment hebben we te maken met een aantal langdurige zieken
binnen ons team; juf Magda en juf Jolanda zijn al even thuis en ook juf
Willemijn heeft meer tijd nodig om te herstellen van haar
coronabesmetting. We hopen dat ze alledrie weer volledig zullen
herstellen en hun werk weer kunnen hervatten. De juffen worden
namelijk gemist! Wilt u hen een kaartje sturen dan mag u deze op
school inleveren. Wij zullen zorgen dat de kaartjes bij de desbetreffende
juffen komen.
Om een zo stabiel mogelijke vervanging voor groep 6 te realiseren zal
juf Wilma (intern begeleider) voorlopig van woensdag t/m vrijdag lesgeven aan groep 6. Dit heeft
consequenties voor haar ib-werk(dagen). Zij is op maandag of dinsdag beschikbaar voor ib-werk.
Bij zorgen rondom uw zoon/dochter is de eigen leerkracht de eerste die u benaderd. Zij zullen
dan, indien nodig, met juf Wilma afstemmen.

Kind op Maandag
Tot de zomervakantie vertellen we 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. Later in de verhalen speelt de
apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin Jezus
aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus
overal te gaan vertellen.
Het 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.
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Week 22: 31 mei t/m 4 juni 2021 Week 23: 7 t/m 11 juni 2021
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42 Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40 Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9 Petrus wordt bevrijd door een engel,

Handelingen 12:1-19

Week 24: 14 t/m 18 juni 2021 Week 25: 21 t/m 25 juni 2021
Barnabas en Saulus gaan op reis, Hand. 13:1-12 Paulus en Silas worden gevangen genomen,

Handelingen 16:19-24
Paulus vertelt over God, Handelingen 13:13-49 Liederen in de nacht, Handelingen 16:25-40
Paulus en de waarzegster, Handelingen 16:11-18 De zonen van Skevas, Handelingen 19:13-20

Week 26: 28 juni t/m 2 juli 2021
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
Lezingen uit Handelingen 20-26

Sociale vaardigheden - Leefstijlthema 4 ‘Vertrouw op mij’
Thema 4 ‘Vertrouw op mij’ van onze methode Leefstijl gaat over zelfvertrouwen.
Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassenen in hun
eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische
inschatting van de eigen mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen
door te werken aan een positief en realistisch zelfbeeld. Ook het geven en
ontvangen van complimentjes is een onderdeel van de lessen. Een goed
gemeend compliment geven gaat niet altijd gemakkelijk, maar ook het
ontvangen van een compliment is nog wel eens een hele klus. Daar zullen we de komende weken
mee bezig zijn.

Terugkoppeling basisgroepen 5/6 en 7/8
Helaas kunnen wij dit schooljaar, door alle corona maatregelen, minder werken in de basisgroepen
5/6 en 7/8. En dit missen we! In de middagen werkten de leerlingen in de basisgroepen samen
tijdens wereldoriëntatie (Faqta), crea, muziek en in 7/8 ook bij EHBO en verkeer.

Om de MR en u, als ouders, toch te kunnen informeren over de basisgroepen hebben wij onder de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een enquête gehouden. Wij wilden graag weten hoe de leerlingen
het werken in de  basisgroepen ervaren. Het merendeel van de leerlingen staat positief tegenover
het werken in de basisgroepen. Met name bij Faqta en crea. Ook de leerkrachten zijn positief over
het werken in basisgroepen. De uitslag van deze enquête is tijdens een MR vergadering besproken.

In samenspraak met de MR hebben we besloten dat we de ouderenquête over het werken in de
basisgroepen volgend schooljaar uitzetten. Dan hopen we dat we een ‘normaal’ schooljaar hebben
en weer in de basisgroepen kunnen werken.
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Uitslag ouderpeiling ‘andere schooltijden’
Tegelijkertijd met de nieuwsbrief van april hebt u de ouderpeiling ontvangen over ‘andere
schooltijden’. Via deze weg willen wij u informeren over de uitslag van deze ouderpeiling. Deze is
uitgezet om te onderzoeken of er draagvlak is voor een verkort lesrooster voor CBS Keuchenius.
Aan deze ouderpeiling hebben 90 van de 115 gezinnen deelgenomen. Dat is een
responspercentage van 78.3%. Voorgaand aan de peiling heeft de MR samen met de directie
besloten om de peiling geldig te laten zijn bij een minimale
respons van 60%. Aan deze grenswaarde is met een respons
van 78.3% voldaan. Wij danken alle respondenten hartelijk
voor hun medewerking.

Van alle respondenten kiest 51.2% voor het verkort lesrooster,
48.8% van de respondenten kiest voor het huidige lesrooster.
Op voorhand heeft de MR en directie besloten dat er sprake is
van een meerderheid als het verschil meer dan 10% is voor
een bepaald model. Kijkend naar de uitslag hebben beide modellen geen meerderheid behaald.
Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de uitslag van de peiling onder de leerkrachten, waarbij
een meerderheid aangaf dat zij voorlopig het huidige rooster willen continueren.

Dit alles heeft ons doen besluiten om het huidige rooster te blijven continueren. Wij zijn ons ervan
bewust dat 51.2% van de ouders heeft gekozen voor het verkort lesrooster. Wij zullen dit, als MR en
directie, zeker meenemen in de evaluatie en de keuze om meer frequent een soortgelijke
ouderpeiling te houden. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen
met de MR of de directeur.

School op Seefdag - praktische verkeerslessen (bericht ook verspreid via de app)
Woensdag 30 juni staat er weer een  SCHOOL op SEEF praktijk ochtend
gepland. Uiteraard worden hierbij de RIVM maatregelen in acht genomen. We
kunnen dit niet realiseren zonder hulp van ouders. Dus....kunt u deze ochtend
meehelpen om verschillende groepjes te begeleiden tijdens een praktijkles wilt
u dit dan bij onze verkeersouders, Diane Wessels (rene.diane@hetnet.nl) of
Linda van den Heuvel (heuvellinda@hotmail.com), kenbaar maken? Alvast
bedankt voor uw hulp.

Eindfeest op woensdag 7 juli + sponsorbrief
Op woensdag 7 juli willen we heel graag een knallend eindfeest, passend binnen de op dat moment
geldende maatregelen, voor onze leerlingen organiseren. De feestcommissie is al een aantal keer
bij elkaar geweest en heeft leuke plannen. U kunt hierover meer lezen in deze brief. Dit feest komt in
de plaats van het zomerfeest en de BBQ die op de jaarplanner vermeld staan.
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https://drive.google.com/file/d/1iYZ4Xqyq6xD-GIrSvraR-V3eRdBs8Wog/view?usp=sharing


Nieuws vanuit de Bibliotheek op School

Als leesconsulent geef ik regelmatig leestips, die u thuis wellicht kunt gebruiken.
● zorg voor ‘leesmateriaal’ thuis. Dit hoeft niet altijd een leesboek te zijn, denk

ook aan tijdschriften, een stripboek of een receptenboek. Moppenboeken zijn ook
altijd een succes thuis!

● stel een leeskwartiertje per dag in. Tijdens dit kwartier leest het hele gezin.
Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen.

Jeugdabonnement gratis
Wist u dat een jeugdabonnement (Basis) bij de Bibliotheek Hoeksche Waard
gratis is? Uw kind kan dan gratis leuke boeken en tijdschriften lenen; ook
kunnen er e-books geleend worden en kan er gratis gebruik gemaakt worden
van Bereslim, de Voorleeshoek en Yoleo. Lid worden? Dit kan heel
gemakkelijk online.
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/klantenservice/abonnementen-en-tarieven0.html
Mocht u tips nodig hebben om thuis meer te gaan lezen met uw kind, neem gerust contact met me
op.

Groeten,
Evelien Sterk, leesconsulent Bibliotheek Hoeksche Waard esterk@debhw.nl
Facebookpagina: De Bibliotheek op School Hoeksche Waard

Nieuwsbrief CBS Keuchenius juni 2021 4

https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/klantenservice/abonnementen-en-tarieven0.html
mailto:esterk@debhw.nl

