
Nieuwsbrief november 2021

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand november 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
1 - 12 november Oudergesprekken groep 1 t/m 3
2 - 5 november Meeloopochtenden (vervallen)
2 november Talentles 1 (groep 8)
5 november Inloopochtend groep 1 t/m 8; 8.30 - 8.45 uur  (onder voorbehoud)
8 november Ouderraadsvergadering
10 november Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op M. Oosteromstraat 16)
12 november Studiedag 2 (alle leerlingen VRIJ)
15 november Theatervoorstelling ‘Inspecteur S en de grote doorbraak’ (groep 7/8)
16 november MR vergadering
18 november Engelse dag
30 november Talentles 2 (groep 8)

Kind op Maandag
Na de herfstvakantie zijn we gestart met 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. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog
niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan
kopen. Net als bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord.
Zo laten de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren.
Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef
vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de gevangenis.

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de
kinderen verkennen we welke dromen zij zelf en
anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen
fantastische dingen gebeuren, die je overdag
misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook
heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat
het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets
laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang voor
bent.

We hopen dat de verhalen weer inspirerende
gesprekken opleveren in de klas!
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Even de corona persconferentie afwachten...
In de eerste week van november ziet u de meeloopochtenden in de jaarplanner staan. Deze
vervallen voor deze week omdat we eerst de persconferentie van komende dinsdag willen
afwachten. Het inloopkwartier op vrijdag 5 november gaat in principe wel door mits dit past binnen
eventuele nieuwe maatregelen. Mocht het zo zijn dat we besluiten het inloopkwartier niet door te
laten gaan dan leest u dat via de klassenapp’s. De ouders van groep 1/2 zullen door de leerkrachten
geïnformeerd worden welke dagen er bij hen deze week inloop is.

Brief vrijwillige ouderbijdrage
Voor de herfstvakantie hebt u, via de kinderen, de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen.
Graag brengen we deze nog even bij onder de aandacht.

Terugblik Kinderboekenweek
Van 6 t/m 15 oktober was het kinderboekenweek met als thema
‘Worden wat je wil’. We kijken terug op 2 geslaagde weken waarin heel
wat ouders in de klas(sen) kwamen vertellen over hun beroep. Dank
voor uw enthousiaste verhalen en wie weet hebt u een kind een ‘zetje’
gegeven in het bedenken wat hij/zij later graag worden wil. Als
superafsluiting hadden we een vossenjacht in de wijk. Ook hier hadden
we hulp van diverse ouders...dank u wel! Wellicht hebt u ons stukje op
Het Kompas online en facebook zien staan. Met de bonnenactie van de
Bruna kwam ons percentage uit op een bedrag van €32. Deze mogen wij besteden aan boeken voor
de schoolbibliotheek. Ook hiervoor dank voor het meesparen.

Werkzaamheden Zoomwijck
Vanaf maandag 1 november zullen diverse werkzaamheden rondom de school plaatsvinden. Wij zijn
dan lastiger te bereiken. Uiteraard proberen we de veiligheid zo goed mogelijk te regelen maar
hebben hierbij ook echt uw hulp nodig. Van de uitvoerende partij hebben wij de volgende brief
ontvangen. Hierin kunt u lezen wat de werkzaamheden inhouden en waar ze zullen plaats vinden.

Schoolfruit
Vanaf 15 november t/m 22 april krijgen de leerlingen 3 dagen per schoolweek gratis schoolfruit. We

doen namelijk mee aan EU-Schoolfruit. Graag willen we een gezonde leefstijl
voorleven én verspilling tegen gaan en daarom vragen we u of u deze dagen
geen extra 10 uurtje in de tas van uw zoon/dochter wilt doen. Als u zich
inschrijft op de nieuwsbrief voor ouders kunt u zelf zien welke fruit en/of
groente er die week op het programma staan. Zie voor meer informatie deze
nieuwsbrief van EU-Schoolfruit.

Op het moment van schrijven, hebben we nog niet doorgekregen op welke
dagen we het schoolfruit geleverd krijgen. Zodra dit bekend is, zullen we dit
communiceren via de klassenapp’s. We zullen dan ook een oproep doen voor
vrijwilligers die ‘s morgens om 8.45 uur juf Karin willen assisteren om het fruit
voor de groepen 1 t/m 3 klaar te maken.

Van de leesconsulent….
Voor deze nieuwsbrief wilde ik een aantal tips delen om zelf aan de slag te gaan met (voor)lezen. Ik
zet ‘voor’ bewust even tussen haakjes, omdat een aantal van deze tips ook toegepast kunnen
worden om kinderen te begeleiden bij het zelfstandig lezen. Voorlezen heeft veel positieve effecten
op kinderen, waaronder een vergrootte woordenschat. Daarnaast wil ik ook benadrukken dat
voorlezen ook voor kinderen die wat ouder zijn een leuke en ontspannende activiteit is.
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https://drive.google.com/file/d/1jzAB47YORvRme1SZHmePSdWGkMtyAxRH/view?usp=sharing
https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/153597/worden-wat-je-wil-kinderboekenweek-op-de-keuchenius
https://drive.google.com/file/d/1Tu7b257-MpvAULsCBPgfRQNHwZ_vJunB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvU28V7LnZJT42Pn7UW0FqX0f4gMrY-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvU28V7LnZJT42Pn7UW0FqX0f4gMrY-I/view?usp=sharing


Op school zijn ze natuurlijk de hele dag bezig met dingen leren en voorgelezen worden kan dan een
mooie manier zijn om samen een fijn moment van ontspanning te creëren.
Hier komen de tips:

● Maak van het voorlezen een ritueel, zo raken de kinderen
ermee vertrouwd.

● Kies een boek dat aansluit op de belevingswereld op dat
moment van het kind.

● Je kunt hetzelfde boek meerdere keren herlezen. De eerste
keer zijn ze geboeid en de keren daarna is het een feest der
herkenning.

● Laat uw kind vertellen over het verhaal, zo blijven ze
betrokken tijdens het voorlezen.

● Een boek mag iets te moeilijk zijn. Dit geeft ook weer mooie
mogelijkheden tot een gesprek over het verhaal.

● Maak het kind nieuwsgierig naar het verhaal door
voorafgaand aan het lezen samen de kaft te bespreken.
Waar zou het verhaal over gaan?

Veel leesplezier samen!

Groeten, Nicky
Leesconsulent Bibliotheek Hoeksche Waard

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

● De GMR zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding
● Buurtgezinnen - Gezinnen voor gezinnen
● Schoolbrede start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/19017-de-gmr-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/19055-buurtgezinnen-gezinnen-voor-gezinnen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/19057-schoolbrede-start-kinderboekenweek-worden-wat-je-wil

