
Nieuwsbrief oktober 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand oktober 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
4 - 15 oktober Klein project rondom het thema van de Kinderboekenweek
5 oktober Groep 8 Struinen op de Staart (natuuractiviteit)
6 oktober Groep 1/2A Kabouterpad (natuuractiviteit)
6 - 17 oktober Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
7 oktober Studiedag 1 (alle leerlingen vrij)
12 oktober Engelse dag
13 oktober Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op

Beetwortelweg 25)
13 oktober Inloopkwartier groep 1 t/m 8 (8.30 - 8.45 uur)
13 oktober De Verhalenverteller komt langs
15 oktober Afsluiting kinderboekenweek dmv vossenjacht
18 - 22 oktober Herfstvakantie
25 oktober Luizencontrole
27 oktober School op Seef 1 (praktische verkeerslessen)

Kind op Maandag
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode
vertellen we de laatste verhalen in deze serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij
eerder voor is gevlucht. Onderweg voert hij een strijd maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk
genoeg om zich met elkaar te verzoenen.

Na de herfstvakantie starten de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen,
waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn
jaloers.

Schoolgebedsgroep
In tegenstelling tot het bericht in de nieuwsbrief van september én de jaarplanner komt de
schoolgebedsgroep niet op de eerste maar op de tweede woensdag van de maand bij elkaar. U
bent op woensdag 13 oktober van harte welkom op Beetwortelweg 25.
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
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Leefstijl; thema 2 ‘Praten en luisteren’
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele
vaardigheden. De afgelopen weken stond de sfeer in de groepen centraal. Na de herfstvakantie gaat
thema 2 van start: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en
stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren.
Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en
luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. Luisteren vraagt om aandacht, concentratie en op
je beurt kunnen wachten.

Goed luisteren wordt gekenmerkt door tijd en aandacht, door oogcontact
maken en een actieve luisterhouding aannemen, door het uitzenden van kleine
verbale of non-verbale signalen (zoals bevestigen en knikken), door samen te
vatten wat de ander zegt of juist door te vragen.
Je luistert met oren en ogen naar wat je hoort en wat je ziet en je checkt of je
iets goed begrepen hebt. Aandacht voor de gevoelens van de verteller is
daarbij van belang. Iemand laten uitpraten en niet onderbreken kan soms echt lastig zijn. Kortom:
goed luisteren is een actieve bezigheid!

School weer ‘helemaal’ open
Wat fijn dat we na de zomervakantie weer steeds meer naar het ‘normale’ gaan. We willen graag
een laagdrempelige school zijn en dat was in het afgelopen anderhalf jaar soms best lastig. Sinds
zaterdag 25 september is ook de 1,5 metermaatregel opgeheven. Dat betekent dat wij de ouders
weer gewoon op school kunnen én mogen ontvangen.

Toch kijken we ook naar de positieve zaken die we hebben gezien tijdens de coronaperiode.
Doordat leerlingen zelfstandig naar school kwamen óf zoals bij onze jongste leerlingen zelfstandig
de school in gingen, zagen we hen groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook het afscheid
nemen ging vaak makkelijker en deze zaken zorgden voor een groeiend zelfvertrouwen van de
leerlingen. Dat willen we uiteraard graag vasthouden en daarom vragen we u om bij het hek
afscheid te nemen. Natuurlijk kunt u, wanneer de situatie erom vraagt, even meelopen naar binnen.

Maar….we gunnen u ook graag een kijkje in de klas en in het werk van uw kind(eren) De
maandelijkse inloopkwartiertjes worden weer in ere hersteld. Maandelijks is er, afwisselend op

woensdag of vrijdag, een inloopkwartier voor groep 1 t/m 8.
Deze staan vermeld op de jaarplanner én in de agenda
hierboven. U kunt dan tussen 8.30 en 8.45 uur even een kijkje
nemen bij uw kind(eren) in de klas. In de week van het
inloopkwartier heeft groep 1/2 extra dagen inloop. Dit om onze

‘kleine’ mensen niet te laten verdwalen tussen vele lange benen. De leerkrachten van groep 1/2
communiceren zelf naar de ouders op welke (wisselende) dagen deze extra inloop zal zijn.

Hebt u erg in de schooltijden? Om 8.45 uur en 13.30 uur beginnen de lessen. Alle leerlingen horen
dan in het lokaal aanwezig te zijn.

CSG De Waard-app
Bij onze website is ook een CSG De Waard app in gebruik. Veel ouders gebruiken hem al en dat is
handig! De app is te downloaden in de Playstore of appstore als u zoekt naar CSG De Waard.
Via deze app kunt u op uw mobiele telefoon of tablet automatisch de laatste nieuwsberichten
ontvangen en onze website, keuchenius.csgdewaard.nl, bezoeken.

Als u de eerste keer wilt inloggen, dan moet u daarvóór al een account in het Ouderportaal van
ParnasSys hebben aangemaakt. U kunt dan via de app inloggen. Mocht dit niet lukken, wilt u het
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dan eerst via een pc of laptop proberen? U gaat dan naar onze site,
klikt rechtsboven op dit icoontje, selecteert ‘wachtwoord vergeten’ en
vult hetzelfde e-mailadres in wat u ook gebruikt in voor het
Ouderportaal. Zo controleert ons systeem of u ouder/verzorger bent en wordt u aan onze school en
de groep(en) van uw kind(eren) gekoppeld.

Wanneer u uw gegevens van het Ouderportaal niet (meer) weet, kunt u een mailtje sturen naar
admin.keuchenius@csgdewaard.nl. U ontvangt dan nieuwe accountgegevens.

Schoolfotograaf
Op maandag 6 en dinsdag 7 september heeft de schoolfotograaf ons
weer op de gevoelige plaat vastgelegd. Deze week legt hij de laatste
hand aan de foto’s en begin volgende week ontvangt u dan de codes
waarmee u de foto’s kunt bekijken en (eventueel) kunt bestellen.

Pica typecursus
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich weer
opgeven voor de Pica typecursus. Vorig jaar hebben we heel wat typediploma’s uit kunnen delen.
Hopelijk lukt dat dit jaar ook weer. Meer informatie én een opgavestrook vindt u hier.

Meubilair
Heel blij zijn wij met ons nieuwe meubilair. De ouders die op het startgesprek zijn geweest met hun
zoon/dochter hebben het al kunnen bewonderen. Onze ‘oude’ kasten, diverse modellen, willen we
graag verkopen en daarom staan ze op marktplaats. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u
reageren via marktplaats of contact zoeken met juf Karin.

Leerlingenraad
Nu we de groepen weer kunnen mengen, start ook de leerlingenraad weer op. Vanuit groep 5 t/m 8
zijn 8 leerlingen gekozen die samen met juf Lucy de leerlingenraad vormen. Op dinsdag 1 oktober
staat de eerste vergadering al gepland met als agendapunten:

● voorstelrondje
● hoe gaan we het doen / wat kunnen we doen om onze klas enthousiast te maken?
● waarover zouden we mee willen denken?

Giovanni, Jaira, Nathan, Noor, Quinten, Robine, Tirza en Tobias zet hem op!

Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Ook het overblijven is dit schooljaar weer gestart. Naar aanleiding van onze oproep hebben we
nieuwe overblijfouders mogen verwelkomen zodat het lukt om in vier groepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) te
eten. Dit zorgt voor wat meer rust en de leerlingen kunnen op eigen tempo eten. Wel lopen we nog
tegen een aantal zaken aan.

● Graag aan- én afmelden bij Marith (  06-20436561) tussen 07.45 - 08.15 uur. Niet via de
mail!!

● Informatie over de TSO en/of betaling kunt u opvragen via juf Karin of via
tso.keuchenius@gmail.com (er blijkt een verkeerd mailadres in omloop te zijn en dan
ontvangt u geen reactie)

● De leerlingen houden hun overblijfspullen in hun tas en pakken het wanneer ze naar de TSO
gaan. Op warme(re) dagen dus het eten & drinken even in een koeltasje mee naar school
geven.

● We zijn nog op zoek naar iemand die op donderdag wil helpen bij de overblijf.
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Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
Van woensdag 6 tot zondag 17 oktober is de Kinderboekenweek er weer. Wij willen daar op school
aandacht aan besteden. Het thema is dit jaar: “Worden wat je wil”. De schoolbrede opening is op
woensdag 6 oktober.

We hebben deze week meerdere activiteiten rondom beroepen; het lijkt ons leuk wanneer er ouders
zijn die in de klas iets willen vertellen over hun beroep. U kunt hiervoor contact opnemen en een

afspraak maken met de leerkracht van uw zoon en/of dochter.

We sluiten de Kinderboekenweek op vrijdag 15 oktober. Dit willen we
doen met een (beroepen)vossenjacht in de omgeving van de school.
Onze vraag is of er ouders/verzorgers, opa’s en/of oma’s zijn die hier
aan mee willen werken. U gaat dan verkleed, als uw beroep, de wijk in
en de kinderen gaan in groepjes zoeken. Nadere informatie volgt nog.
Als u het leuk vindt om hier aan mee te werken kunt u zich opgeven bij
juf Karin. (k.koffijberg@csgdewaard.nl) Het zou leuk zijn als de
kinderen veel verschillende beroepen tegen komen.

Net als vorig jaar is er ook weer de ‘bonnenactie’ van de Bruna.
Wanneer u tijdens de kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna

koopt, kunt u de bon inleveren op school (de ‘bonnenbus’ staat bij juf Anke in het kantoor) De school
levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverder bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de
schoolbibliotheek. Iedereen mag meesparen!

Leren Zichtbaar Maken
Donderdag 7 oktober staat onze eerste studiedag gepland. Het ochtendprogramma wordt verzorgd
door een externe trainer. We gaan verder met onze scholing rondom Leren Zichtbaar Maken. Naar
aanleiding van het vorige schooljaar hebben we, als team, het volgende doel geformuleerd:

Een lerende leerling op CBS Keuchenius kan antwoord geven op de volgende vragen: Waar ga ik
heen? Hoe sta ik ervoor? Wat is de volgende stap? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de
leerling intrinsiek gemotiveerd, zet door en stelt vragen.

Samen met de trainer en het team gaan we verder nadenken hoe we dit doel kunnen bereiken.
Deze eerste studiedag zal gaan over feedback geven en een vooruitblik naar de leerkuil. Want als
mensen gaan leren, gaat het eigenlijk nooit vanzelf. Maar hoe zorgen we ervoor dat we, met de
juiste hulp en feedback, toch doorzetten en op een gegeven moment kunnen zeggen ‘Ik kan het!’
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Sparen, verzamelen, recyclen
Nadat we vorig schooljaar het predicaat afvalvrije school
mochten ontvangen, vinden we het belangrijk om de leerlingen
mee te geven dat veel spullen nog een tweede leven kunnen
hebben óf gerecycled kunnen worden. Daarom hebben wij nu
best wat zaken die op school ingeleverd kunnen worden. Naast
het afval scheiden dat in elke groep wordt gedaan, vindt u op het
schoolplein aan de kant van de Boerderijweg een
kledingcontainer, een ton voor lege batterijen, een bak voor
plastic doppen. Bij de meeste zaken zit er niet alleen een goed
doel achter, zoals de Textielbank en de opleiding voor
blindengeleidehonden, maar ontvangen wij als school ook een kleine bijdrage.

Duurzame ballen oproep
Nog een paar maanden te gaan en dan is het zover… de kerstbomen worden weer tevoorschijn
gehaald. Dit jaar willen we de Keuchenius weer omtoveren tot een kleurrijke en sfeervolle school.

De kleuren van de school zijn langzamerhand aan het veranderen en daar passen
er ook nieuwe kleuren kerstballen bij. Groep 1/2 heeft altijd een zeer kleurrijke
kinderkerstboom en deze sfeer willen we dan ook creëren in de rest van de school.

Wij zijn daarom op zoek naar kerstballen in verschillende kleuren en vormen. Roze,
paars, blauw, groen etc. Hebt u nog een (bonte) verzameling aan kerstballen liggen
op zolder? Dan zijn wij erg blij als u deze aan de Keuchenius wilt schenken. U kunt

deze inleveren op school bij juf Karin.

De mix van ballen zullen dan de komende jaren weer schitteren in onze ‘Keuch’kerstbomen.

Maandag 6 december gaan we de school versieren dus graag voor vrijdag 3 december inleveren.
Mocht u willen helpen met versieren...ook dat mag u bij juf Karin aangeven.

Voorstellen Jan Winters ad interim bestuurder
Sinds de zomervakantie kent onze stichting, CSG De Waard, een nieuwe
interim-bestuurder. Hieronder stelt hij zich voor:

Mijn naam is Jan Winters (1959) en woon in Beilen (Drenthe). Na mijn
studie aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding in Groningen ben ik
als gymdocent begonnen in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer
moeilijk opvoedbare en zeer moeilijk lerende kinderen.

Mijn carrière in het onderwijs heeft zich tot nu toe in of naast het PO
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs afgespeeld. De onderwijssector zit in mijn

genen. Binnen het brede onderwijsveld heb ik veelal als directeur, en de laatste jaren, als bestuurder
in het primair onderwijs gewerkt. Dit vaak ook vanuit mijn eigen bedrijf (BO3 Onderneemt). Ik heb
aan de Universiteit van Amsterdam mijn Master Educational Management behaald. Naast mijn
interim functie bij CSG De Waard ben ik nog één dag bestuurder bij Praktijkonderwijs Hardenberg.

De eerste weken van september zal ik o.a. gebruiken om kennis te maken met de scholen en het
bestuursbureau. Mijn aanstelling is voor vier dagen in de week, waarbij ik zoveel mogelijk van
maandag t/m donderdag op het bestuursbureau aanwezig ben.
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Kwadraad Schoolmaatschappelijk Werk
Mijn naam is Sara Ramzani. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad
Maatschappelijk Werk verbonden aan CBS Keuchenius. U kunt bij het
schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot
opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders
dan leerproblemen.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en
verwijst door, indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen
binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming
van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw
contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de
jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van de drie Jeugdteams in de Hoeksche
Waard.Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht
van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of
mailen. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past. Een afspraak kan
zowel op school als thuis plaatsvinden.
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. Bel, mail of app  via
telefoonnummer 06-40716473 of email : s.ramzani@kwadraad.nl

Nieuwsberichten
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

● Vrijwilligers gevraagd voor Bouw! tutorlezen
● Geen rommel in je trommel
● Schoolbrengweek...13 t/m 17 september
● Even voorstellen...stagejuf Annemieke
● Even voorstellen...stagemeester Stan
● Even voorstellen...nieuwe leesconsulent Bibliotheek op school (dBos)
● Even voorstellen...stagemeeste Nick
● Even voorstellen...stagejuf Bo
● Groep 8 op kamp…. dag 1, dag 2, dag 3, dag 4
● Jeugdfonds Sport & Cultuur: Kies een club!
● Webinar ‘Help, mijn kind slaapt slecht’ (Jong JGZ)
● Afvalvrije school….batterijen inzamelen
● Fruit, een lekkere buit
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18784-groep-8-op-kampdag-2
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18843-groep-8-op-kampdag-4
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/18867-jeugdfonds-sport-cultuur-kies-een-club
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