
Nieuwsbrief maart 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand maart 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
28 febr. - 4 maart Voorjaarsvakantie
7 maart Luizencontrole (graag zonder gel en ingewikkelde kapsels naar school)
7 - 30 maart Groot project ‘Reis door de ruimte’
8 maart Extra inloopkwartier groep 1/2
9 maart School gebedsgroep (om 9.00 uur welkom op van Leeuwenerf 15)
11 maart Inloopkwartier groep 1 t/m 8
15 maart MR vergadering
21 - 25 maart Week van de Lentekriebels
22 maart Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
30 maart Projectafsluiting (informatie volgt)

Weer ‘normaal’ school kunnen zijn….
Wat fijn dat we na de voorjaarsvakantie weer steeds meer naar het ‘normale’ gaan. We willen
graag een laagdrempelige school zijn en dat was in het afgelopen jaren soms best lastig. Vanaf
25 februari wordt ook de 1,5m maatregel 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 een extra dag 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) dag deze extra inloop zal zijn. Voor de
maand maart staat hij al in de agenda hierboven.
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Kind op Maandag
‘Open je ogen’ is het thema van deze periode die loopt tot aan Pasen. Als we de Bijbelverhalen
lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen
geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we
vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. Dan horen we dat Jezus sterft aan het kruis: een
donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar
met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.

We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat.
Marcus vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn
boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En
dat ze ogen blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van vandaag.

Week 10 - Wij hebben je nodig Week 11 - Zie je al wat?
Marcus 6:45-56 en 7:24-30 Marcus 7:31-37, 8:1-10 en 22-26

Week 12 - Op je tenen Week 13 - De hoofdprijs
Marcus 8:27 - 9:29 Marcus 10:13-27 en 35-45

Sociale vaardigheden - Leefstijl
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema ‘Ik vertrouw op mij!’. Dit thema gaat over
zelfvertrouwen. Dit is meer dan alleen het vertrouwen van kinderen en volwassenen in hun eigen
kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting van de eigen
mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief en realistisch
zelfbeeld.

Een kind met zelfvertrouwen staat stevig in de schoenen, heeft gevoel voor humor, durft taken aan
en kan met problemen omgaan. Het maakt contact met anderen, toont initiatief, durft iets te vragen
en kan nee zeggen. Het kind kan omgaan met kritiek en complimentjes en houdt rekening met
wensen en behoeften van anderen. Het is trots op zijn/haar eigen sterke punten, signaleert ook
eigen tekortkomingen en probeert deze te verbeteren.

Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn niet aangeboren: ze moeten groeien. Daarbij spelen
verschillende zaken een rol:

● De ontwikkelingsmogelijkheden die een
kind in aanleg meekrijgt

● Het temperament en de eigen interesses
van een kind

● De ruimte die ouders/leerkrachten geven
aan de zelfontplooiing van een kind

● De stimulans die het kind krijgt van de
school, de ouders of andere belangrijke
volwassenen

● De invloed van leeftijdsgenoten; dit wordt
steeds belangrijker naarmate kinderen
ouder worden

Project ‘Reis door de ruimte’
In maart gaan we aan de slag met het schoolbrede projectthema ‘Reis door de ruimte’. De groepen
kiezen verschillende deelonderwerpen waarmee ze aan het werk gaan. Traditiegetrouw sluiten we
een groot project af met een projectavond. De projectcommissie is nog in overleg hoe we het dit jaar
gaan vormgeven. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u hierover geïnformeerd.
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Bent u of kent u iemand die een beroep en/of bedrijf heeft dat linkt aan het projectthema én vindt u
het leuk om hierover kennis te delen, neem dan contact op met juf Ingeborg of juf Karin.

Week van de Lentekriebels
In ons beleidsplan ‘Burgerschap’ hebben we opgenomen dat we als school meedoen aan de Week
van de Lentekriebels (21-25 maart). De lente is hét moment om aandacht te besteden aan vragen
over relaties en seksualiteit. Het thema van dit jaar is ‘Je lijf is van jou’. Een actueel thema, waarbij
het gaat om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk dat kinderen van
jongs af aan begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is. En dat ze leren hoe zij hun eigen wensen
en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes, goed kunnen bewaken en respecteren. Dat maakt
hen weerbaar voor nu én helpt hen bij de ontwikkeling van later.

De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al
in de babytijd en loopt door tot ze volwassen zijn. In de
kleutertijd ontdekken kinderen hun eigen lichaam en de
verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes.
Vanaf 7 jaar leren kinderen de sociale regels steeds beter
kennen. Ze zijn soms verliefd en een enkeling heeft
‘verkering’. Tussen het 10e en 12e jaar komen de kinderen in
de puberteit. Er vinden dan al behoorlijk wat lichamelijke
veranderingen plaats. Sommige kinderen zijn erg
geïnteresseerd in alles wat met seksualiteit te maken heeft.

Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen past en dat ze niets
doen dat schadelijk is voor henzelf of de ander. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt
voldaan, is er sprake van seksuele grensoverschrijding. Gedurende de Week van de Lentekriebels
zijn er in alle groepen activiteiten / lessen rondom het thema. Uiteraard zijn deze lessen passend bij
de diverse leeftijdsgroepen.

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

● Nieuws vanuit de leerlingenraad
● Even voorstellen…leesbegeleider Wieteke
● VakantieBijbelKlub 2022 - Op ontdekking!!!
● Voorjaarsvakantieactiviteiten - Hoeksche Waard Actief
● De nationale voorleesdagen 2022
● School op Seefdag 2

Het team van CBS Keuchenius wenst iedereen een
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/20851-nieuws-vanuit-de-leerlingenraad-door-robine
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/20850-even-voorstellenleesbegeleider-wieteke
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21010-vakantiebijbelklub-2022-op-ontdekking
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21065-voorjaarsvakantieactiviteiten-hoeksche-waard-actief
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21087-de-nationale-voorleesdagen-2022
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21089-school-op-seefdag-2

