
Extra nieuwsbrief juli 2021

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

Hierbij een extra 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
16 juli Laatste schooldag; bovenbouw ‘s middags vrij
19 juli - 27 augustus Zomervakantie
26 augustus Nieuwsbrief september
30 augustus Start schooljaar 2021 - 2022 met de gewone schooltijden

Afsluiting schooljaar 2020-2021
We zijn gekomen aan het einde van wederom een heel bijzonder schooljaar. Een schooljaar die
zich toch ook weer kenmerkte door de impact van corona; een tweede lockdown, groepen die in
quarantaine moesten en versoepelingen die voor het basisonderwijs pas heel laat kwamen. We
zijn blij met de samenwerking tussen school en thuis. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat
de leerlingen goed de eindstreep hebben behaald.

Diverse activiteiten hebben we door deze coronaperiode moeten afzeggen of aanpassen. Dat gaf
soms teleurstelling maar door ons met elkaar aan alle maatregelen te houden, hebben we ervoor
gezorgd dat we gezond bleven. Toch kijken we ook terug op 2 hele bijzondere feesten. Wat
hebben we genoten van het opnemen van de kerstfilm! Iedereen op school heeft een steentje
bijgedragen en al konden we geen groots kerstfeest op school vieren, door de film inclusief
goodiebag op hetzelfde tijdstip thuis te bekijken, waren we toch met elkaar verbonden.
Om het jaar supergoed af te sluiten is er een geweldig eindfeest georganiseerd met als thema
‘kermis’. Zelden zoveel glunderende gezichten op 1 dag gezien. Van de jongsten tot de
oudsten...allemaal hebben ze heel erg genoten van alle activiteiten die er die dag te doen waren.
We danken daarom heel hartelijk de feestcommissie maar ook alle sponsoren die dit mogelijk
hebben gemaakt. In het bijzonder danken we de moeder van Bernice voor de fantastisch lekkere
cupcakes die zij voor alle leerlingen maakte, de vader van Jori voor het beschikbaar stellen van
de selfiebox en de vader van Lars die onze DJ was.
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De schooltijden hebben we, met instemming van de MR, ook tijdelijk gewijzigd zodat er minder
‘verkeer’ rondom de school was. Zoals het nu lijkt kunnen we na de zomervakantie weer de gewone
schooltijden hanteren. In de nieuwsbrief van september, die eind van de zomervakantie verschijnt,
zal de laatste informatie hieromtrent staan. Dan hebben we de meest up to date gegevens.

Dit schooljaar hebben we ook te maken gehad met langdurig zieke collega’s. Wij wensen hen een
goed herstel toe en hopen hen weer snel op school te zien.

Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk danken voor het
gestelde vertrouwen, alle hulp die we mochten ontvangen en alle
contacten van het afgelopen schooljaar. Met elkaar proberen we
ervoor te zorgen dat onze kinderen een goede tijd hebben op de
Keuchenius. Nu is het eerst tijd voor de zomervakantie...tijd om uit
te rusten, bij te tanken en nieuwe energie opdoen voor het
komende schooljaar. We hopen elkaar in goede gezondheid op
maandag 30 augustus weer te ontmoeten!

Afscheid en kennismaken
Zoals u in de brief van de groepenverdeling hebt kunnen lezen, nemen wij aan het einde van dit
schooljaar afscheid van diverse teamleden. Wij wensen hen heel veel plezier op hun nieuwe

werkplek en hopen dat ze de weg naar de Keuchenius niet helemaal
vergeten. Ze zijn ten allen tijde van harte welkom en we horen graag
hoe het hen vergaat. Door deze wisselingen ontstonden ook vacatures.
We zijn heel dankbaar dat het, ondanks het lerarentekort, gelukt is om
deze binnen zeer korte tijd toch gevuld te krijgen. Juf Esmée en juf
Mariëlle hebben zich inmiddels via de website voorgesteld. We wensen
hen een hele fijne tijd op de Keuchenius toe.

Ook nemen we afscheid van een aantal ouders die een rol vervullen
binnen onze school; Peter, Ronald, Danny Jill en Diane...dank voor jullie
tijd en inzet in de ouderraad. Lenneke, dank voor je tijd en inzet in de
medezeggenschapsraad. Inmiddels zijn er 2 ouders die de OR komen
versterken. Wilt u ook uw steentje bijdragen dan kunt u dat bij de start
van het nieuwe schooljaar kenbaar maken bij juf Anke.

Nieuws vanuit de MR
In juni is er een verkiezing geweest voor een nieuw lid (oudergeleding) voor de MR. Lenneke en Joni
hebben zich voorgesteld en u als ouders mocht een stem uitbrengen. We hebben 79 stemmen
ontvangen. Daaruit bleek een meerderheid voor Lenneke. Zij zal in het nieuwe schooljaar de MR
versterken.

Bouw! en lezen in de zomervakantie
Na deze week zijn we 6 weken vrij, even geen school maar tijd voor andere dingen zoals buiten zijn
en spelen. Toch is het voor veel leerlingen ook belangrijk om iedere dag 15 minuten te blijven lezen.
Zo onderhouden ze het lezen én het leestempo en wordt de zomerdip, waarin ze zomaar 1 of 2 AVI
niveaus terug kunt zakken, voorkomen. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben onlangs een hele
leuke vakantieleestas ontvangen.

Voor de leerlingen die in Bouw! werken is het
voor de continuering ook belangrijk dat er
dagelijks een kwartiertje met Bouw! wordt
geoefend. Mocht u in de vakantie onverhoopt
tegen een toets aan lopen, wilt u dan blijven
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18096-even-voorstellenjuf-esmee
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18098-even-voorstellenjuf-marielle
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18098-even-voorstellenjuf-marielle
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18049-vakantielezen


oefenen door oude lessen te herhalen. Daarnaast kunt u een berichtje sturen naar
ib.keuchenius@csgdewaard.nl. Mogelijk wordt er dan een toets op afstand afgenomen maar juf
Wilma weet dan in ieder geval wie ze na de vakantie moet toetsen. Gaat u weg en heeft u niet de
beschikking over een device, neem dan een boek mee waaruit uw kind samen met u dagelijks een
kwartiertje hardop kan lezen.

Informatieblad en jaarplanner 2021-2022
In dit informatieblad vindt u alvast alle praktische informatie voor schooljaar 2021-2022. Ook de
jaarplanner is toegevoegd. De geplande activiteiten zijn onder voorbehoud van de maatregelen ivm
Covid-19. Een aantal studiedagen worden door een externe trainer verzorgd daardoor zijn de
studiedagen niet gekoppeld aan een vakantie.

Koptelefoon / oordopjes
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met een eigen koptelefoon of oordopjes. Zij verwerken
namelijk een deel van de lesstof op het chromebook en hebben daarvoor een koptelefoon/oordopjes
voor nodig. Omdat het persoonsgebonden is wat het fijnste werkt, moeten alle leerlingen zelf een
koptelefoon/oortjes van thuis meenemen. Wilt u in de zomervakantie even met uw zoon/dochter
checken of zijn/haar koptelefoon nog goed werkend is? Het chromebook heeft een ronde ingang
voor de koptelefoon. De koptelefoon/ oortjes graag voorzien van naam zodat iedere leerling
daadwerkelijk met zijn/haar eigen materiaal werkt.

Indeling basisgroepen en nieuwsbrief september
Aan het einde van de zomervakantie, donderdag 26 augustus, ontvangt u de nieuwsbrief van
september. Dan is alle informatie actueel. Bij deze nieuwsbrief zullen de ouders van de groepen 5
t/m 8 ook de indeling van de basisgroepen 5/6 en 7/8 ontvangen.

Het team van CBS KEuchenius wenst iedereen
een hele fijne zomervakantie toe!

Tot maandag 30 augustus 8.35 uur.
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