
Nieuwsbrief juli 2021

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand juli 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
30 juni School op Seef; praktische verkeerslessen
6 juli Doorschuiven van de groepen
7 juli 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 juli GROOTS eindfeest (Let op: 13.30 uur uit!)
13/14 juli Afscheidsavond groep 8
14 juli Portfolio met daarin het rapport mee naar huis
15 juli Nieuwsbrief met jaarplanner
16 juli Groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij; start zomervakantie

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.
In het zomerproject vertellen we verhalen uit het bijbelboek Lucas.

Week 27: 5 t/m 9 juli 2021 Zomerweek 1: 12 t/m 16 juli 2021
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44 Bidden, Lucas 11:1-13
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31 De vogels in de hemel, Lucas 12:22-34

De gelijkenis van de verontschuldigingen,
Lucas 14:15-24

Zomerweek 2: 30 aug. t/m 3 sept. 2021
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
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Een aantal liedjes die we aanleren…
In de afgelopen weken werden er, in de verschillende groepen, de volgende liedjes gezongen: Als
je bidt zal Hij je geven, Vertel het aan de mensen, This little light of mine, De barmhartige
Samaritaan, Dank U wel voor de sterren en de maan, Met mijn handen samen, Dikke vrienden met
God, ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, Ja, ja, ja Petrus, Simson

Formatie schooljaar 2021 - 2022; vacature groep 6
We zijn druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Binnen
CSG De Waard zijn diverse verschuivingen tussen de scholen en
daardoor is de formatie op dit moment van schrijven nog niet rond. Zoals
u wellicht via onze Facebookpagina of andere kanalen hebt gezien, is er
een advertentie geplaatst voor een vacature in groep 4 én een vacature in
groep 6. Inmiddels kan ik u meedelen dat de vacature voor groep 4
ingevuld is. Nu zijn we nog zoekende naar een enthousiaste collega voor
groep 6! De aangepaste advertentie zal worden gedeeld via onze
Facebookpagina en de website. U wordt van harte uitgenodigd om hem
verder te delen. Hoe meer mensen weten dat we op zoek zijn des te meer
kans dat we een enthousiaste juf of meester vinden die ons team wil
komen versterken! Helpt u ons?
Zeer binnenkort hopen we de formatie voor het komende schooljaar met u te delen.

Het laatste stukje schooljaar (gewijzigde data e.d.)
We zijn bezig met de laatste weken van het schooljaar. Het was weer een bijzonder jaar maar we
hebben er met elkaar het beste van gemaakt. De jaarplanner hebt u wellicht al een poos aan de kant
geschoven omdat de werkelijkheid vaak niet overeenkwam met hetgeen we allemaal hadden
gepland. Vanaf volgende week zijn er weer wat versoepelingen binnen het basisonderwijs mogelijk.
Daar zijn we erg blij mee. In veel sectoren waren er al versoepelingen aanwezig maar het
basisonderwijs bleef hierin achter. Sinds gisteren is het protocol weer aangepast en dat geeft ons de
laatste 3 weken net iets meer vrijheid.

In verband met de tweede lockdown zijn de middentoetsen van Cito
verschoven en daardoor zijn ook de eindtoetsen verschoven. Op dit
moment worden deze toetsen nog volop afgenomen in de groepen.
Daardoor vervalt de spreekavond van dinsdag 29 juni a.s. Het is
namelijk niet haalbaar om dan alle gegevens al compleet &
geanalyseerd te hebben. Vanaf maandag 5 juli kunt u in het
Ouderportaal van ParnasSys de resultaten van de toetsen bekijken.
Mocht u de inloggegevens niet meer paraat hebben, kunt u mailen
naar admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

In de laatste weken vinden er oudergesprekken plaats. Deze vinden plaats op initiatief van de
leerkrachten. Mocht u als ouders nog iets dringends willen bespreken dan kunt u dit bij de
leerkrachten aangeven zodat zij een afspraak met u in kunnen plannen.

We hadden voor de laatste weken nog het kleine project ‘kunst’ gepland staan. Nu alles anders liep,
hebben we na de lockdown met het team keuzes gemaakt ten
aanzien van de inrichting van én het aanbod binnen ons
onderwijs. Op deze manier kwamen we tegemoet aan de
behoeften van de leerlingen na een periode van thuisonderwijs.
Omdat we graag een project, of het nu groot of klein is, goed neer
willen zetten, hebben we besloten om dit kleine project door te
schuiven naar het volgende schooljaar. Deze weken zijn de
kinderen wel schoolbreed bezig met het thema van het eindfeest.
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https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=AuPvUckUg20
http://www.youtube.com/watch?v=cKkbIZtqhyQ
http://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=STYderK3xBU&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE
https://www.youtube.com/watch?v=0HKi69ynddg
https://www.youtube.com/watch?v=0HKi69ynddg
https://www.youtube.com/watch?v=an4Z4EzUJX0
https://www.dailymotion.com/video/x3xs88a
https://drive.google.com/file/d/1iDK1oohFdFEVoCGPFa3ZObu3i-fY7NlL/view?usp=sharing
https://inloggen.parnassys.net/idp/?auth=eyJ4NXQjUzI1NiI6Il95c1FPWE5Nc2p2LTh1M3gxbHdoamNUQ3FmTFBDUG54TWlxYVIzcVJtZTAiLCJraWQiOiJwYXJuYXNzeXNpZHAtMjk3MzMxMjk4MTc4Mjk2MzI0MyIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJwcm90IjoiT0FVVEgyIiwibWV0aG9kIjoicHdkIiwiY2xpZW50Ijoiay1mMXZMU3hmWWxxVTRGb3dBWGMiLCJhdXRoVGltZSI6IjIwMjEtMDYtMjRUMTA6NDc6MDEuMDY5KzAyOjAwIiwiZXhwIjoxNjI0NTI4MDIxLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7InJlc3BvbnNlX3R5cGUiOlsiY29kZSJdLCJyZWRpcmVjdF91cmkiOlsiaHR0cHM6XC9cL291ZGVycy5wYXJuYXNzeXMubmV0XC9vdWRlcnBvcnRhYWxcL29hdXRoLWNhbGxiYWNrIl0sInN0YXRlIjpbIjRmYjQzYmRkZWUiXSwiY2xpZW50X2lkIjpbImstZjF2TFN4ZllscVU0Rm93QVhjIl0sInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCJdfX0.rxP8Pmf4SbLjsyQCtVJj268VOBu74rcKUyycnLr0ge-D-qje4CEPmidRPMAvZVxRNe_Xp_Aqpwb1PADQH8MXqOhF64znuYj0Jj2HSsP8YCBzi3zLjOmTg9gpgAW807h6lnUdTJA8lsL44cqXC3JxjBi1ZIge6Nl-plEMJyMsLPuj8sggjcMyZ2fU9iPY4WDadHI0s9urfC3nh4ariL8cDIIOVSdFti-oT8JaX_PEuYjPm6imMLoEVGNQzMwbmi7oD-W38ZNSKHfWWRWKe_Ia7aqBVVI2OyfYAr2DbN_o2gD5SJzVSZ4xezsxZWCHMzhsM9LluQaYLGio7gJlFjH9mA
mailto:admin.keuchenius@csgdewaard.nl


Het zomerfeest met BBQ staat op de jaarplanner voor vrijdag 2 juli. Deze gaat niet door maar valt nu
samen met het eindfeest van woensdag 7 juli. Hierover leest u verderop meer.

School op Seef - praktische verkeerslessen

Woensdag 30 juni hebben wij een School op Seef ochtend. Deze ochtend
worden aan alle groepen praktische verkeerslessen gegeven. De leerlingen
van groep 1 t/m 8 hebben dan ook hun fiets nodig. Hebt u er samen met uw
kind(eren) erg in?
We zijn heel blij dat er voldoende ouders gehoor hebben gegeven aan de
oproep om hulp te bieden bij deze verkeerslessen. Dank daarvoor.

Eindfeest
Het is bijna woensdag 7 juli en dan hebben wij ons grote EINDFEEST. Na zo’n vreemd jaar vinden
we het leuk om flitsend te eindigen. Alle kinderen beginnen die dag op hun gewone tijd. Ze worden
feestelijk binnengehaald, we zingen het Keuch feestlied én krijgen ze een cupcake.

Alle schoolpleinen worden die dag omgetoverd tot een heuse kermis waar o.a. een springkussen en
een stormbaan neergezet worden. Verder nog veel andere leuke activiteiten en snoeperijen zoals
een kar met suikerspin en popcorn. En lekker swingen is mogelijk in een te gekke kermis disco met
een DJ!

De kinderen gaan die dag met een volle buik naar huis. We zorgen namelijk voor een heerlijke lunch
op school. Vandaar dat de kinderen een uurtje later thuis zijn. We zijn die dag om 13.30 uur uit. Zo
kunnen we lekker lang genieten van onze kermis. Willen de ouders van kinderen met een allergie
contact opnemen met juf Karin? (k.koffijberg@csgdewaard.nl)

Het zou heel leuk zijn als de kinderen deze dag verkleed naar school komen, net zoals op onze
zomerfeesten. Het thema is KERMIS/CANDY denk daarbij aan een leuke hoed of pet, grappig
suikerspinhaar, kleding versierd met snoep, popcorn, lolly, cupcake etc in ieder geval lekker kleurig
en zoet.

Het feest is mede mogelijk gemaakt door alle sponsoren. Hartelijk dank daarvoor.
Den hartog glas - Air products - Overvloed van Zoet - BooqBox - Unifortes

Alle acties die gedaan zijn door de kinderen en niet te vergeten uw bijdrage!
Groep 7 - Lynn - Isa en Suus - Veralynn - Siem - Vita en Noor - Phiene
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Textielcontainer
Sinds vorige week hebben wij op het bovenbouwplein een textielcontainer van de Textielbank staan.
Vorig schooljaar hebben wij het predicaat 'Afvalvrije school' gehaald en ook op deze manier willen
we een steentje bijdragen aan een beter milieu. Leuke bijkomstigheid is dat we per ingezamelde kilo
textiel €0,20 krijgen voor de school. Spaart u met ons mee?
Op de foto kunt u zien wat er allemaal, in een gesloten zak, in de textielcontainer mag. (kleding,
schoenen, tassen, beddengoed, petten, huishoudtextiel, versleten kleding, gordijnen, knuffels)

Vacature stichtings vermogensbeheer De Waard
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het bestuur van Stichting Vermogensbeheer De Waard
op zoek naar een nieuw lid i.v.m. het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden.

De Stichting Vermogensbeheer beheert het private vermogen. Dit vermogen is in 2010
overgedragen van CSG De Waard aan de Stichting Vermogensbeheer. Het bestuur wordt gevormd
door drie personen die door het bestuur van De Holding worden benoemd. De voorzitter van het
College van Bestuur van CSG De Waard is benoemd als statutair directeur. Het bestuur is bevoegd
uitkeringen te doen aan het christelijk primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Zie voor meer
informatie de website: https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/organisatiestructuur

Als kandidaat voldoe je aan de volgende kenmerken:
● Je hebt affiniteit met gebouwenbeheer
● Je beschikt over een bedrijfseconomische opleiding.
● Je bent breed maatschappelijk georiënteerd
● Je bent warm voorstander van christelijk onderwijs.

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie, neem dan contact op met het
bestuurssecretariaat (bestuur@csgdewaard.nl). Aanmelden kan tot en met woensdag 7 juli 2021 bij
Jantine Zilverschoon (j.zilverschoon@csgdewaard.nl).
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