
Nieuwsbrief september 2021

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand september 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 augustus Eerste schooldag
31 augustus Luizencontrole
1 september School gebedsgroep (9.00 uur van Leeuwenerf 15)
6-8 september Schoolfotograaf (zie brief in de bijlage)
8 september Informatieavond groep 3 (18.30 - 19.30 uur)
8 september Informatieavond groep 8 (19.45 - 20.45 uur)
13-24 september Startgesprekken groep 4 - 8
28 sept. - 1 okt. Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
30 september Nieuwsbrief oktober
7 oktober Studiedag 1 (leerlingen zijn vrij)

Start schooljaar 2021 - 2022
We hopen dat u allen heeft genoten van een hele fijne vakantie en dat u en uw kind(eren) weer
opgeladen kunnen starten aan het nieuwe schooljaar. Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen
verontrustende berichten vernomen en gaan we er vanuit dat iedereen er komende maandag
weer is. We verwelkomen dan ook 5 nieuwe leerlingen die deze vakantie hun oude woonplaats
verwisseld hebben met Oud-Beijerland en CBS Keuchenius gekozen hebben als hun nieuwe
school. In de extra nieuwsbrief van juli sprak ik de hoop uit dat we na de zomervakantie weer de
gewone schooltijden konden hanteren. We gaan inderdaad met deze tijden het nieuwe
schooljaar weer starten.

Vorig schooljaar bleek dat heel veel van onze leerlingen zelfstandig naar school konden komen en
dat ook onze jongste leerlingen het afscheid nemen bij het hek supergoed deden. We gaan dus
ook op deze manier verder. Wanneer u uw zoon/dochter wel bij het hek brengt en/of ophaalt, wilt
u dan, zolang deze maatregel nog geldt, 1,5 meter afstand in acht nemen.

De schooltijden zijn dus vanaf maandag 30 augustus weer:
08.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur Maandag, dinsdag, donderdag (groep 1 - 8)
08.45 - 12.30 uur Woensdag (groep 1 - 8)
08.45 - 12.15 uur Vrijdagochtend (groep 1 - 8)
13.30 - 15.30 uur Vrijdagmiddag (groep 5 - 8)

Deze tijden houden in dat de middagpauze weer van 12.15 - 13.30 uur
weer in ere wordt hersteld. De leerlingen gaan dan thuis eten óf kunnen
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zich aanmelden voor de overblijf.  Informatie hierover vindt u in het algemene informatieblad
2021-2022.

De leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken het hek en de deur bij het kleuterplein, de leerlingen van
groep 3 gebruiken het hek aan het fietspad en samen met groep 4 de deur bij de ingang bij de
peuterspeelzaal. In verband met de drukte, en daarbij ook de (on)veiligheid, bij het fietspad
gebruiken de leerlingen van groep 4 het hek van het bovenbouwplein.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gebruiken het hek en de deur van het bovenbouwplein. De
leerlingen kunnen 10 minuten voor aanvangstijd naar binnen zodat we echt op tijd aan de lessen
kunnen beginnen.

Op maandag 30 augustus staan de leerkrachten van groep 3 en 4 buiten op het plein om de
leerlingen daar op te vangen. Ze gaan dan gezamenlijk naar binnen zodat de leerlingen direct weten
hoe de looproutes zijn.

We hanteren nog steeds de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs. Naar
aanleiding van de persconferentie van 13 augustus is het protocol voor het basisonderwijs iets
bijgesteld. De laatste versie vindt u altijd op onze website. Om te bepalen of een leerling wel/niet
naar school mag komen met klachten die passen bij Covid-19 hanteren we de beslisboom van
Jeugdartsen Nederland. Ook hiervan vindt u steeds de laatste versie op onze website.

We hebben graag persoonlijk contact met u maar we zijn nog even voorzichtig met het ontvangen
van (veel) ouders op school totdat duidelijk wordt hoe de maatregelen verder worden aangepast. De
ouders die de overblijf en de luizencontrole verzorgen, zijn tijdens deze activiteiten welkom binnen
de school. Verder bent u, op uitnodiging, welkom om binnen te komen. Hopelijk kunnen we gauw
naar een situatie dat we weer allen binnen kunnen zijn. Wanneer u de leerkracht(en) wilt spreken,
kunt u hen even mailen (zie adressen onderaan deze pagina) en/of bellen na schooltijd.

De geplande informatieochtend en - avonden van groep 1/2, 3 en 8 gaan door. Een week
voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van de leerkracht(en) informatie over hoe deze plaats
zal vinden; fysiek of digitaal.
De startgesprekken voor groep 4 t/m 8, die op 16 en 21 september gepland staan, doen we fysiek.
Het is goed mogelijk om de 1,5 meter regel in acht te nemen. U ontvangt nog een gespreksplanner
zodat u zelf een moment kunt kiezen dat u met uw zoon/dochter naar school kunt komen. Het is
zeer goed mogelijk dat er ook andere data toegevoegd worden om de startgesprekken te voeren.

Nogmaals het algemene informatieblad ivm een foutieve datum van studiedag 4
In het algemene informatieblad wat ik voor de zomervakantie deelde, was een foutje geslopen.
Studiedag 4 vindt plaats op dinsdag 22 maart ipv 22 april. Bij deze ontvangt u de juiste versie en
nogmaals de jaarplanner.

Koptelefoon / oordopjes
Net als vorig jaar werken de leerlingen van groep 3 t/m 8 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. 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.

De koptelefoon/oortjes is het enige materiaal wat de leerlingen van huis meenemen. Verder
gebruiken zij de spullen (pennen / potloden / gummen) die zij op school uitgereikt krijgen.
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Nieuw meubilair
We hebben er een jaar op moeten wachten maar dinsdag 24 augustus was het dan toch zover. Het
nieuwe meubilair voor in de groepen werd geleverd! Nieuwe vloeren, digiborden en het schilderwerk
kon helaas nog niet in deze vakantie. Maar wat in het vat zit…
Met ons nieuwe meubilair zijn we in ieder geval al heel blij.

Kind op Maandag - Wat is je plan?
Aan het begin van het nieuwe schooljaar horen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis.
Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen.
Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een
vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt
zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en
vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn
leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem
meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.

De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er
zijn eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen
specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt
dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en
improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat.
Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

Wk 35 (30/08 - 03/09) – Kun je kiezen? Wk 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan
Genesis 24 en 25: 19-34 Genesis 27: 1-46

Wk 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja? Wk 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee?
Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20 Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24

Wk 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk? Wk 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed?
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24 Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22

Gymlessen
De gymlessen vinden vanaf groep 3 plaats in gymzaal ’t Paradijs, vlak naast het gemeentehuis. De
groepen 4 - 8 gymmen elke week twee keer. Groep 3 gymt één keer in de week. In plaats van een
tweede les spelen zij in de middagen extra buiten.

De groepen 4 en 5 gymmen op maandagmiddag direct aan het begin van de middag. De leerlingen
worden vanaf 13.25 uur bij de gymzaal verwacht. De overblijfleerlingen lopen om 13.10 uur onder
begeleiding van hun eigen leerkracht naar de gymzaal. De leerlingen die thuis eten mogen hierbij
aansluiten mits zij ook om 13.10 uur bij het hek aan de kant van de Boerderijweg staan. Anders
gaan wij er vanuit dat zij zelfstandig gaan of door hun ouders worden gebracht.
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De leerlingen van groep 3 moeten op donderdag vanaf 8.35 uur door hun ouders bij de gymzaal
worden afgezet. Op deze manier hebben zij het minste lesverlies op de ochtend en door ervaring
weten wij dat het, met name in de eerste periode, de leerlingen erg veel energie kost om vanuit
school heen- en weer te lopen én de gymles te volgen. In de gymrij mogen geen fietsen aan de
hand meegenomen worden. Juf Sabine zal de leerlingen de eerste keren opvangen in de hal van de
gymzaal en hen wegwijs maken. Het is handig wanneer de leerlingen onder hun kleding alvast hun
gymkleding aantrekken. De leerlingen van de VSO worden door juf Karin naar de gymzaal gebracht.

De gymtijden zijn als volgt:
Maandag (start op 6 september!!)
13.30 - 14.10u groep 4 & 5
14.10 - 14.50u groep 6
14.50 - 15.30u groep 7/8A en 7/8B

Donderdag
08.45 - 09.25u groep 3
09.25 - 10.05u groep 4
10.05 - 10.45u groep 5
10.45 - 11.30u groep 6
11.30 - 12.15u groep 7/8A en 7/8B

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden
Tijdens de MR vergadering van 12 juli heeft de MR ingestemd met het conceptplan voor de NPO
gelden. Dit plan, voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs, is tot stand gekomen naar
aanleiding van de schoolscan. Hierbij zijn de cognitieve, sociaal-emotionele en executieve
ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht. Een deel van deze gelden willen we inzetten om,
op verschillende manieren, de leerkrachten te ondersteunen. Bijvoorbeeld door scholing maar ook
de inzet van onderwijsassistenten. Doordat zij kleine groepen leerlingen begeleiden is er voor de
leerkracht meer tijd om andere leerlingen te begeleiden. Voor de zomervakantie is het conceptplan
neergelegd bij het bestuur. In verband met een wisseling van de interim bestuurder is er op dit
moment nog geen goedkeuring verleend. Dit houdt in dat we op dit moment nog niet actief op zoek
kunnen naar onderwijsassistenten.

Basisgroepen 5/6 en 7/8
In de ochtend werken we in de jaargroepen 5, 6, 7 en 8. ‘s Middags werken we met 2 basisgroepen
5/6 en 2 basisgroepen 7/8. In de basisgroepen worden de leerlingen van de groepen 5 en 6
gemengd en de leerlingen van groep 7 en 8. Op deze manier kunnen zij (nog meer) op niveau met
elkaar samenwerken. We starten ‘klein’ en willen deze manier van werken steeds verder gaan
uitbouwen t/m groep 8. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen steeds meer eigenaar worden van
hun leerproces.

In de basisgroepen staan de zaakvakken, bij ons geïntegreerd in de methode Faqta, en de creatieve
vakken centraal. De ouders van de groepen 5 t/m 8 zullen in een aparte mail de indeling van de
basisgroepen ontvangen. We hebben met allerlei factoren rekening gehouden bij deze indeling
waaronder geen broers/zussen in dezelfde groep en de verdeling van de zorgleerlingen. De
leerkrachten van de jaargroepen blijven aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de leerlingen uit
hun eigen jaargroep.

Overblijfouders gezocht
Nu we weer op de ‘gewone’ manier gaan overblijven zijn we op zoek naar nieuwe overblijfouders die
het team van overblijfouders willen versterken. Voor informatie en/of uw aanmelding kunt u contact
opnemen met juf Karin. U kunt zelf uw dagen en frequentie aangeven.
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MR Keuchenius
Wat doet de  MR?
Iedere basisschool is verplicht een MR (medezeggenschapsraad) in te stellen. In de MR denken
zowel leerkrachten als ouders mee over het beleid van de school. Over bepaalde onderwerpen
beslist de MR zelfs mee, zoals de onderwijstijden, het vakantierooster en de ouderbijdrage. Over de
rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de “Wet medezeggenschapsraad” zijn
vastgelegd. Ouders kunnen bij de MR terecht met vragen en opmerkingen waarmee ze niet
rechtstreeks naar het team of de directie willen gaan, via mr.keuchenius@csgdewaard.nl.
 
Waar ‘staat’ de MR voor?
De medezeggenschapsraad wil de Keuchenius actief ondersteunen bij het realiseren van een
plezierige en veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen
directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.
 
Dit betekent dat:

● We een open aanspreekpunt willen zijn voor directie, team en ouders. We hen informeren en
raadplegen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden.

● We de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen betrekken bij ons
initiatief-, instemmings- en adviesrecht.

● We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.

Even voorstellen.
De MR van de Keuchenius bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De leden van de MR worden
rechtstreeks gekozen door hun "achterban".

MR leden (oudergeleding): MR leden (personeelsgeleding):
- Tessa Hulhoven - Constantijn van Putten
- Martijn Keijzer - Maria Schipper
- Lenneke Langeveld - Willemijn van der Sluijs

Hoe werken wij?
De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6x per schooljaar. De notulen van de vergadering
worden gedeeld op de website van de Keuchenius onder het kopje “Medezeggenschap” (Informatie /
Betrokken ouders / Medezeggenschap). Ook vind je hier de vergaderdata. De directeur is een deel
van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Vragen?
Heeft u vragen over of aan de MR neem dan contact met ons op via mr.keuchenius@csgdewaard.nl.

Gebedsgroep Keuchenius
Iedere eerste woensdagochtend van de maand komen ouders van leerlingen van CBS Keuchenius
bij elkaar om met elkaar te bidden. Wij geloven dat gebed een krachtig middel is om de leiding,
leerkrachten en kinderen van de school te ondersteunen en vooral om zegen en bescherming te
vragen over alles wat ze doen en de plannen die ze maken. Wanneer u met ons mee wilt bidden
bent u van harte welkom op het adres dat in de agenda bovenaan deze nieuwsbrief staat. We
beginnen om 9.00 uur en het duurt ongeveer een uur. Het is laagdrempelig, u bent vrij om zelf te
bidden of gewoon te luisteren en in stilte mee te beleven.
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Wilt u graag ergens voor laten bidden? In de school hangt bij de ingang van groep 3 en 4 een
gebedsbus. Leerlingen kunnen hier gebedspunten in doen en als ouder kunt u in een gesloten
envelop uw gebedspunt door uw kind in de bus laten stoppen. Het is ook mogelijk om te mailen naar
gebedkeuchenius@gmail.com
Contactpersoon van de gebedsgroep is Evelien Zaaijer (06-43025207)

Tot slot
We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Als team hebben we er weer zin in! Samen met de
leerlingen en de ouders hopen we er een heel fijn schooljaar te maken.

Tot maandag 30 augustus 8.35 uur!
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