
Nieuwsbrief december 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden,
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand december 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 (alles onder voorbehoud)
1 en 2 december Surprise mee naar school voor de tentoonstelling (gr. 5 - 8)
3 december Sintviering
8 december Inloopochtend groep 3 t/m 8
8 december Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Hooizolder 6)
22 december Kerstviering
23 december Nieuwsbrief januari 2022
24 december Vanaf 12.15 uur alle groepen kerstvakantie t/m 9 januari 2022

Onderwijs in coronatijd
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is nog erg veel onduidelijk. Morgen,
vrijdag 26 november, staat er een persconferentie gepland en zal duidelijk worden of de
basisscholen open mogen blijven óf dat er toch weer een schoolsluiting komt.
In de afgelopen periode was het al vaak schakelen voor de leerlingen, de leerkrachten en voor u
als ouder. Groepen uit voorzorg in quarantaine, besmettingen, zieke leerkrachten, in afwachting
zijn van een testuitslag...alles is deze weken wel voorbij gekomen. En nu een nieuwsbrief
schrijven waarbij we geen idee hebben óf we volgende week wel op school zijn, sinterklaas
kunnen vieren, het kerstfeest kunnen vieren, enz. Kortom; de agenda hierboven is echt onder
voorbehoud.
Op het moment dat vrijdagavond blijkt dat de scholen toch weer dicht moeten, en we met elkaar
weer overschakelen naar onderwijs op afstand, ontvangt u vanzelf bericht hoe we dit gaan
inrichten. Eerst deel ik een gedichtje van Arie de Bruin dat ik pas las…

Het huis is te klein

Lege klassen
halve scholen
op de vlucht voor aerosolen
en weer in de mallemolen
van de angst voor corona en de pest
van een positieve test

toch weer thuis en digitaal
dan vertel ik een verhaal
voor de laptop en de webcam
twintig koppies op mijn beeldscherm
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die ik lastig kan bereiken,
als dit op een klas moet lijken

ik vertel over het monster
dat wij samen gaan verslaan
met een beetje staatsgarantie
en drie weken kerstvakantie
dan is deze laatste golf
strakjes ook weer van de baan

alle kleuters kijken vrolijk
nemen het van mij wel aan.
Juf, gaan we dan gewoon weer spelen
in de klas en op het plein?
Ja natuurlijk lieve kinderen,
want het huis is veel te klein!

Kind op Maandag
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan huizen, gebouwen en schuurtjes.
Zo’n stad kun je aanwijzen op een landkaart. Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over
mensen van vroeger en nu.
In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar verhalenstad Betlehem. We horen het
bijzondere verhaal van Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar
ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat
later de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus geboren: een
koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan de wijzen uit het Oosten op zoek
naar het kind. De schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude
profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!
In de weken die voor ons liggen, leven we met deze verhalen naar het Kerstfeest toe.

Sociale vaardigheden - Leefstijl
In de afgelopen weken stond het thema ‘Praten en luisteren’ centraal in de groepen.

Wij kunnen goed luisteren en horen met deze SUPER oren!
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Schoolfruit
Sinds woensdag 15 november ontvangen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag
schoolfruit. Zij hoeven deze dagen geen eten mee te nemen voor het 10 uurtje. Ik gaf u de tip om u
te abonneren op de nieuwsbrief (www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief) zodat u op de hoogte
bent welke fruitsoorten er per week beschikbaar zijn. Maar ik begreep van een aantal ouders dat u
dan ook de naam van onze fruitleverancier in moet vullen. Wij krijgen het fruit geleverd van
Boumanfruit BV.

Hij komt, hij komt…..
Vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Gezien de huidige maatregelen vieren
we het dit jaar opnieuw zonder intocht met ouders op het schoolplein. De leerlingen worden op de
gewone tijd op school verwacht. Eenmaal in de klas begint voor elke groep het programma van deze
dag. In groep 1 t/m 4 staat er o.a. een bezoek van Sinterklaas op het programma. In groep 5 t/m 8
pakken de leerlingen hun surprises uit.

Omdat we graag extra lang van de surprises willen genieten, nemen de leerlingen van groep 5 t/m 8
hun surprise op woensdag 1 óf donderdag 2 december mee naar school. Elke leerling brengt
zijn/haar surprise (voorzien van zijn/haar naam aan de onderkant) zelf naar binnen. De surprises
moeten niet ingepakt worden én moeten voorzien zijn van de naam van de ontvanger. We stellen de
surprises tentoon in de gangen van de school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn op vrijdagmiddag
3 december vrij. Het belooft weer een leuk en gezellig Sinterklaasfeest te worden!

Kerstviering
De kerstcommissie is druk bezig met het organiseren van de kerstviering. Echter is er op dit moment
nog teveel onzekerheid met betrekking tot de komende maatregelen rondom Covid-19 en kunnen
we nog geen informatie geven hoe een en ander er dit jaar zal uitzien. Daarom zal op een later
moment de invulling van de kerstviering gecommuniceerd worden.

We kunnen wel alvast aangeven dat een van de activiteiten die wij
willen organiseren een lichtjestocht voor het Sophia kinderziekenhuis
is. Zo laten we zien dat we – ook tijdens de feestdagen – aan de
kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis denken. Alle kinderen
krijgen van ons een gratis lampje die zij zelf in elkaar kunnen
knutselen tot een te gekke lampion. Dit gaan we op school doen. Wij
willen er een sponsoractie aan vast knopen om zo de kinderen in het
Sophia Kinderziekenhuis te steunen. Ook over de lichtjestocht en de
sponsoractie volgt nog meer informatie.

Voel je sterk - groep 5
In groep 5 komen de leerlingen op een leeftijd waar in de sociaal emotionele ontwikkeling een hoop
gebeurt. Kinderen in die leeftijd zijn zich steeds meer bewust van hun eigen vaardigheden en
eigenschappen en ze identificeren zich steeds meer aan leeftijdgenoten. Tevens kunnen zij zich
vanaf deze leeftijd beter inleven en rekening houden met de ander. Om onze leerlingen een extra
stukje bagage mee te geven tijdens deze ontwikkeling bieden wij al een aantal jaar de ‘Voel je
sterk’-training in deze groep aan. Tijdens deze training krijgen de leerlingen meer inzicht in het
omgaan met hun klasgenoten én het vergroot het groepsgevoel. Dit heeft een positief effect heeft
voor het leren in de klas. Deze basistraining wordt na de kerstvakantie op 6 maandagen gegeven in
de gymzaal door trainer Patrick van Zterk B.V. De leerlingen volgen de training in hun gymkleding.

Op donderdag 13 januari 2022, 19.00 - 20.00 uur, geeft trainer Patrick voorlichting over de ‘Voel je
sterk’-training aan de ouders van groep 5. Dit doet hij, gezien de omstandigheden, zeer
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waarschijnlijk digitaal. Na de kerstvakantie zal ik u hierover informeren en, indien nodig, de link voor
de google meets voorlichting toesturen. Na de voorlichting ontvangt u allen een mailtje met de
accountgegevens voor de ‘Voel je sterk’ site voor ouders.

Met het oog op...schooljaar 2022-2023
Begin 2022 gaan we alweer nadenken over de formatie voor het komende schooljaar. Op basis van
het leerlingenaantal wordt bepaald voor hoeveel groepen we bekostiging krijgen. Daarom is het
belangrijk om te weten welke leerlingen wij in schooljaar 2022-2023 kunnen verwachten.

In de zomervakantie kwam ik, bij het onderwijsmuseum te Ootmarsum, het volgende bord tegen:

Ik vond het een toepasselijk bord voor mijn volgende oproep: Bent u óf kent u ouders die hun
zoon/dochter graag in willen schrijven op CBS Keuchenius dan nodig ik u van harte uit om dat zo
spoedig mogelijk te doen. Ook voor andere schooljaren mag uiteraard al ingeschreven worden. U
kunt met mij, juf Anke, een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek óf, wanneer u de
school al kent, bij haar het inschrijfformulier inleveren.

AVG en het maken van opnamen voor trainings- en professionaliseringsdoeleinden
Bij het inschrijven van een nieuwe leerling wordt door ouders ook altijd een formulier ingevuld met
betrekking tot de AVG. Bijvoorbeeld of uw zoon/dochter wel of niet op de website mag (foto of naam)
maar ook of uw zoon/dochter wel of niet in beeld mag komen wanneer er bij een leerkracht
beeldcoaching plaatsvindt. Ook dit schooljaar zal er door diverse teamleden een beeldcoachtraject
gevolgd worden. De beelden worden uitsluitend door de leerkracht en de beeldcoach bekeken en
daarna vernietigd.

Aan het begin van het schooljaar heeft juf Wilma Bil de leerlingen van wie de AVG gegevens nog
niet bekend waren opnieuw een formulier meegegeven. Mocht u deze nog niet met uw zoon/dochter
weer mee terug naar school hebben gegeven, wilt u dat dan zo snel mogelijk doen? Ouders die hun
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keuzes willen wijzigen, kunnen dit op ieder moment doen door een mailtje te sturen naar
admin.keuchenius@csgdewaard.nl

Vanuit de MR
Wat is dat, een medezeggenschapsraad (afgekort MR)?
Het woord zegt het al: meezeggen, dus meepraten, advies geven of instemmen met allerlei zaken
die het onderwijs betreffen. Binnen de MR werken ouders en teamleden samen om het beleid van
de school gestalte te geven. Daarbij komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals het bespreken van
het vakantierooster, de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar en het wel of niet aanpassen
van de schooltijden.

Met welke vragen kan ik terecht bij de MR?
Naast de diverse standaard onderwerpen die hierboven staan vermeld zijn er veel meer
onderwerpen die de MR kan bespreken, denk bijvoorbeeld aan:

- Verkeersveiligheid rondom de school.
- Veiligheid binnen en buiten de school (bijv.

speeltoestellen).
- Invulling van het schoolreisje.
- Hygiëne binnen de school.
- Omgaan met pestgedrag (pestprotocol).
- (Hoeveelheid) huiswerk in de bovenbouw.
- Kwaliteit van het onderwijs.
- Uitdragen van het christelijk onderwijs.

Mochten er vragen bij u leven laat dit ons dan weten, zodat wij als MR deze mee kunnen nemen
tijdens onze vergaderingen. U kunt uw vragen mailen naar mr.keuchenius@csgdewaard.nl.

Vriendelijke groet,
MR - Keuchenius

Bericht vanuit de Bibliotheek op School
Rijmen kun je leren!

Sinterklaas is weer in het land. Dat betekent lekkers, gezelligheid, cadeautjes en ook gedichten. Het
maken van zo’n gedicht is nog best een werk, want je moet eerst leren rijmen. Hieronder staan een
aantal leuke manieren om samen te oefenen. Je kunt dit zowel thuis als op school doen!

1. Maak een rijmdoos
Pak een doos en doe daar een aantal voorwerpen in. Pak een voorwerp en laat de leerlingen
benoemen wat het is. Vervolgens verzinnen ze een woord dat erop rijmt. Onzinwoorden
mogen ook!

2. Kleurenrijm
Noem een kleur en laat de kinderen zoveel mogelijk rijmwoorden bij die kleur maken.
Bijvoorbeeld: rood – brood, noot, groot, etc.

3. Rijmzinnen afmaken
Begin zelf een zin en laat de kinderen de zin
afmaken met een rijmwoord. Bijvoorbeeld: ‘De zon
en de maan, water komt uit de…’

4. Gedichten lezen
Een van de leukste manieren om te leren rijmen is
door ook zelf gedichten, versjes en rijmen te lezen.
Een paar leuke aanraders:
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* Brave hond! Stoute kat! – Bette Westera en Mies van Hout (kleuters en onderbouw) over
dieren en tegenstellingen.
* Verdriet is drie sokken – Koos Meinderts (onderbouw) een bundel met gedichten voor
beginnende lezers met bijpassende illustraties
* Gruwelijke rijmen – Roald Dahl (midden- en bovenbouw) met originele sprookjes maar dan
op rijm en met een verrassende wending op het einde.
* Ik juich voor jou – Edward van de Vendel met illustraties van Wolf Erlbruch (bovenbouw)
een grappige bundel over sporters en iedereen die een beetje aanmoediging nodig heeft!

Veel rijmplezier en een fijne Sinterklaasperiode toegewenst!

Groetjes,
Juf Nicky van de bibliotheek

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

● Groep 8 naar techniekfestival
● Gezocht: oudergeleding Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband
● Terugblik op School op Seef 1

Hoopvol uitkijken naar het geboortefeest van Jezus
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