
Nieuwsbrief april 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand april 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
5 april Engelse dag
5 - 8 april Meeloopochtenden (vervallen; zie bericht verder in de nieuwsbrief)
13 april Inloopkwartier groep 1 t/m 8
13 april Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Sportlaan 54)
13 april Muziekgastles Doe orgel (groep 5 & 6)
14 april Paasviering + picknick (Alle leerlingen om 14.15 uur uit!)
15 april Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
18 april Vrij i.v.m. tweede Paasdag
20 & 21 april IEP eindtoets groep 8
22 april Koningsspelen (groep 1-4 om 12.15 uit, groep 5-8 om 14.15 uur uit!)
25 april - 6 mei Meivakantie

Ziekte en vervanging
Dit jaar hebben twee collega’s, juf Willemijn en juf Jolanda, te maken met langdurige uitval. Ziek
worden is één maar de weg om weer goed te herstellen is lang en gaat vaak met pieken en dalen.
Gelukkig lukt het beide collega’s om af en toe even op school te zijn. Ook meester Robbin is vanaf
deze week langdurig uitgevallen. We wensen onze collega’s van harte beterschap en kracht voor
hun herstel. Helaas is het lerarentekort geen fijn ingrediënt om ervoor te zorgen dat de vervanging
makkelijk rond komt. Door grote inzet van het team lukt het vaak om het toch intern op te lossen
maar ook hier zitten grenzen aan. Mocht u iemand weten die ik eventueel mag benaderen voor
incidentele inval dan hoor ik dat heel graag.

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.

Na Pasen begint het thema ‘Naar wie luister jij?’ We horen verhalen
uit het bijbelboek Samuel.
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Week 14 – Ben jij hier de baas? Week 15 – Ik geef je alles
Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12 Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25

Week 16 – Hoor je mij?
1 Samuel 1, 2 en 3

Sociale vaardigheden - Leefstijlthema 5 ‘Allemaal anders, iedereen gelijk’
In de maanden april en mei gaan we met Leefstijl aan de gang met het thema ‘Allemaal anders,
iedereen gelijk.’ De titel dekt de lading van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust dat ze
allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast dat
ieder kind gelijkwaardig is.

Met dit thema besteden we uitdrukkelijk aandacht aan eventueel
pestgedrag, maar eigenlijk zijn alle leefstijllessen een preventieve
weerbaarheidstraining tegen pesten. In de voorafgaande thema’s is
gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er
zijn afspraken gemaakt over omgang met elkaar, er was aandacht voor
communicatie, emotionele intelligentie en zelfvertrouwen. Allemaal
ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan.

Terugblik op schoolbreed project ‘Reis door de ruimte’
Van 9 tot en met 30 maart stond ‘Reis door de ruimte’ centraal bij ons op school. Een gezellige
schoolbrede opening (wat was het lang geleden dat we met z’n allen tegelijk op het leerplein zaten!!)
was de start voor 3 weken project in alle groepen. Iedere groep had zo zijn eigen invulling en op de
projectavond van 30 maart kon u een kijkje in alle groepen nemen om te zien hoe die invulling vorm
had gekregen. Wat fijn dat u er was! Op dinsdag 22 maart zijn de groepen 4 t/m 8 naar een
opblaasbaar Planetarium geweest. Dat was echt een bijzondere ervaring! Misschien heeft u het
stukje in het Kompas gezien.

Meeloopochtend 5 - 8 april
Op de jaarplanner ziet u voor deze week de meeloopochtenden gepland staan. Omdat op dit
moment de bezetting van de groepen soms best een beetje ‘spannend’ is i.v.m. ziekte en geen
vervangingsmogelijkheden vervallen de meeloopochtenden. Het schooljaar wordt weer steeds
‘normaler’ maar dit onderdeel hopen we later weer op te pakken.

Paasviering
Donderdag 14 april vieren we in alle groepen het Paasfeest. Bij het Paasfeest denken we er aan dat
Jezus werd gekruisigd maar op de derde dag weer opstond uit de dood. Iedere groep hoort de
verhalen die hierbij horen en leert paasliedjes. Schoolbreed leren we het lied ‘Het is Pasen’.
Deze dag willen we graag met heel de school picknicken in het Laningpark. Hier lopen we gezellig
met zijn allen naar toe. Als de kinderen thuis een picknickkleed hebben dan mogen ze deze zelf
meenemen, mits ze hem zelf kunnen dragen.

Voor het eten wordt gezorgd. Aan de ouders
van leerlingen die een allergie hebben of niet
veel lusten vragen we bij deze om zelf een
brooddoos met lekkers mee te geven. Omdat
het om een picknick gaat wel graag dingen die
uit het vuistje worden gegeten en vergeet niet
iets lekkers zoals een chocolade ei. Uiteraard is
er een plan bedacht wanneer het weer niet
mocht meezitten, maar we hopen natuurlijk op
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https://www.youtube.com/watch?v=e13PoRbSglI


heerlijk weer. Omdat we met heel de school overblijven zijn alle leerlingen deze dag om 14.15 uit.
We hebben contact opgenomen met Kivido en Partez om deze tijden te communiceren en beiden
zijn zij bereid om hun opvang aan te laten sluiten bij deze gewijzigde eindtijd.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. Het thema van
dit jaar is ‘Voel je fit’. De leerlingen van groep 1 t/m 4 beginnen deze dag
met een Koningsontbijt en gaan daarna op school spelletjes doen. De
leerlingen zijn gewoon om 12.15 uur uit.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan ‘s morgens naar sportpark de
Kikkershoek en nemen daar deel aan de Koningsspelen van Hoeksche
Waard Actief. Aan het einde van de ochtend gaan alle leerlingen naar
school en nuttigen dan de Koningslunch. Omdat de leerlingen van groep
5 t/m 8 tussen de middag niet naar huis gaan, zijn ze deze dag om 14.15 uur uit. We hebben contact
met Kivido opgenomen en zij zijn bereid om hun opvang aan te laten sluiten bij deze gewijzigde
eindtijd. U ontvangt binnenkort nog extra informatie.

Verlofaanvragen
Nu (bijna) alles weer kan & mag, groeit het aantal verlofaanvragen buiten de vakanties om. Op het
moment dat u verlof aanvraagt, wordt deze aanvraag getoetst aan de richtlijnen die aansluiten bij de
bepalingen van de Leerplichtwet. Een eventuele gunfactor óf de afweging of een leerling wel/niet
een schooldag kan missen qua leerprestaties, speelt hierin NIET mee. Zou dit immers wel een
afweging zijn dan is het lastig om een eenduidige lijn te trekken. Wanneer uw aanvraag voldoet aan
de richtlijnen krijgt u akkoord voor geoorloofd verlof. Zo komt het dan ook in ParnasSys te staan. Op
het moment dat blijkt dat uw aanvraag niet voldoet maar u toch vindt dat het verlof door moet gaan,
wordt het zeer gewaardeerd wanneer u hierin eerlijk communiceert. Echter blijft het geregistreerd als
ongeoorloofd verlof.

Nieuw vanuit de MR
Vorige keer hebben we u laten zien met welke vragen u onder andere bij de MR terecht kunt. Nu
willen we u laten zien wat de MR is en wat we zoal doen en bespreken tijdens een vergadering.
Tijdens een MR vergadering worden diverse onderwerpen besproken die onze school betreffen. Als
MR hebben we het recht om instemming of advies te verlenen bij belangrijke beleidsvoorstellen. Ook
kan de MR zelf initiatieven aandragen voor het beleid of vragen stellen als beleid uitblijft.
Zo hebben we dit jaar de kascontrole uitgevoerd, hebben we gekeken naar het vakantierooster en
naar de begroting en hebben we onze instemming gegeven over het ‘beleidsplan burgerschap’. Ook
besteden we de komende tijd aandacht aan het jaarplan.
Verder hebben we naar aanleiding van de werkzaamheden rondom de school en de onveilige
situatie, contact opgenomen met de gemeente.

Mocht u nog vragen hebben voor ons als MR kunt u altijd bellen, mailen of ons aanspreken op
school. (mr.keuchenius@csgdewaard.nl)
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Nieuwsberichten
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

● Kleuteropera ‘De laarzen van Lento’
● Theatervoorstelling ‘Alles komt goed’
● Opening groot schoolbreed project ‘Reis door de ruimte’
● Overblijf (groot-)ouders gevraagd!
● Doe en praatgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
● Hulp gezocht door jong JGZ

He� tea� va� CBS Keucheniu� wens� � goed� Paasdage�!
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21428-kleuteropera-de-laarzen-van-lento
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21429-theatervoorstelling-alles-komt-goed-door-theater-de-regenboog
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21430-opening-groot-schoolbreed-project-reis-door-de-ruimte
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21497-overblijfgroot-ouders-gevraagd
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21611-doe-en-praatgroep-voor-kinderen-van-8-tm-12-jaar
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21612-hulp-gezocht-door-jong-jgz

