
Nieuwsbrief mei 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand mei 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
22 april Koningsspelen (groep 1-4 om 12.15 uit, groep 5-8 om 14.15 uur uit!)
t/m 6 mei Meivakantie
9 mei Luizencontrole (graag zonder ingewikkelde kapsel en gel naar school)
9 mei OR vergadering
11 mei Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Voorhuis 2)
11 mei Kabouterpad bij Klein Profijt (groep 1/2A en 1/2B)
12 mei Schoolreis groep 1 t/m 8
18 mei School op Seef 3 (praktische verkeerslessen)
25 mei Studiedag (let op: deze staat niet op de jaarplanner)
26 mei Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij)
27 mei Extra vrije dag

Kind op Maandag
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen? We beginnen
deze periode met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de
tempel, denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer en wordt
verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij
een profeet: hij vertelt mensen wat God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.

Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets gezegd
wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. Elke dag
komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar
ook van influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe
kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren?
En is er bij al die geluiden ook nog ruimte voor het
geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk
kunnen de verhalen hen ook daarover aan het denken
zetten.

Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de
verhalen verteld die bij deze feesten horen. In het
pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer
een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus worden
door iedereen verstaan. Dat is een wonder!
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Week 19 - Hier is de koning Week 20 - Spijt
1 Samuel 10:2-27 en 12:1-25 1 Samuel 12:1-14 en 15:1-31

Week 21 - Verder dan je kijken kunt Week 22 - Vol vuur
Handelingen 1:1-11 Handelingen 1:12-26 en 2:1-40

Bericht van de schoolgebedsgroep; open inloop
Hallo leuke ouders van de Keuchenius,

Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je je een voorstelling van een activiteit probeert te maken maar
je er geen beeld of voorstelling van kunt maken. Of dat je altijd denkt: ‘Ik zou wel eens om het
hoekje willen kijken maar het komt er om allerlei reden gewoon niet van.’ Hoe herkenbaar is dat
niet?! Dan hebben wij een leuke mededeling!
Graag willen we jullie een kijkje geven in de keuken van de
schoolgebedsgroep.

Woensdag 11 mei om 9 uur bij Elsbeth, Voorhuis 2, willen we een
open ochtend geven. Om gewoon vrijblijvend eens de sfeer te
komen proeven, zonder dat er van alles van je verwacht wordt of je
je verplicht moet voelen. En wij zorgen voor een heerlijk bakje
koffie/thee met wat lekkers.

Wij als ouders van de gebedsgroep ervaren het zelf als mooie
momenten om als ouders in alle rust samen te zijn, tijd te nemen
om bij te praten of te delen over hoe het met deze en gene
persoonlijk gaat. Daarna inventariseren we gebeds- en dankpunten en nemen we de punten mee
die we via Anke van school ontvangen. Soms zingen we of kijken we naar een mooi lied.

Als jijzelf of je kind een gebedspunt heeft, maar zelf bijvoorbeeld niet zo gewend bent om persoonlijk
te bidden, is dit zeker ook een moment om gewoon eens langs te komen. Een gebedspunt is echt
alles waar jij of je kind zich zorgen over maakt of juist dankbaar of blij voor is.

Wil je vooraf eerst wat informatie of iets vragen kan dat natuurlijk altijd. Bij Evelien Zaaijer (moeder
van Jonah groep 8, Mendel groep 6 en Eline groep1/2a) 06-43025207 of Annelies Kruithof (moeder
van Jitse groep 8) 06-15968249 of met één van de andere gebedsgroepsleden.

We hopen tot de 11de!

Annelies Kruithof, Elsbeth van den Berg, Evelien Zaaijer, Maria Schipper, Marijke Kleinjan, Marit
Nieuwburg, Sonja Zeven, Willemijn van der Sluijs, Yvette van Rij

Schoolfruit….afgelopen!
In de afgelopen maanden kregen wij voor 3 dagen in de week schoolfruit geleverd. Dit vond, in de
meeste groepen, gretig aftrek bij de leerlingen. Dank aan de (groot-)ouders die op woensdag,
donderdag en vrijdag ervoor zorgen dat het fruit voor groep 1 t/m 4 netjes geschild in de groepen
kwam.  Deze week was de laatste week dat het schoolfruit is geleverd. Na de meivakantie moeten
de leerlingen dus weer zelf een pauzehap meenemen. Uiteraard zou het fijn zijn wanneer dit ook
een gezonde pauzehap is.
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Schoolreis groep 1 t/m 8
Donderdag 12 mei hopen we met de hele school op schoolreis te gaan. Groep 1 t/m 3 reist af naar
Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers, groep 4 & 5 gaat naar Drievliet in Den Haag en
groep 6 t/m 8 gaat zich vermaken in de Efteling. Via de mail hebt u de brieven ontvangen met de
benodigde informatie rondom de betaling en de schoolreis zelf.

Textielcontainer
Sinds vorig jaar hebben wij op het bovenbouwplein een textielcontainer van
de Textielbank staan. Mocht u in de meivakantie in een opruimbui zijn dan
kunt u uw spullen bij ons in de container brengen. Leuke bijkomstigheid is dat
we per ingezamelde kilo textiel €0,20 krijgen voor de school. Spaart u met
ons mee? Op de foto kunt u zien wat er allemaal, in een gesloten zak, in de
textielcontainer mag. (kleding, schoenen, tassen, beddengoed, petten,
huishoudtextiel, versleten kleding, gordijnen, knuffels)

Zelftesten
Nu veel maatregelen rondom Corona zijn losgelaten, zijn er steeds meer
dingen weer mogelijk op school. Ook het dringende advies voor leerkrachten en leerlingen van
groep 6 t/m 8 om tweemaal in de week preventief een zelftest te doen, is vervallen. Daarom worden
de zelftesten niet meer standaard in deze groepen uitgedeeld. Mocht u toch graag nog even
vasthouden aan dit advies dan kan uw zoon/dochter zelftesten (2 per week) bij juf Anke ophalen.
Het basisadvies ‘testen bij (milde) klachten’ blijft nog wel van kracht.

Studiedag op woensdag 25 mei
Woensdag 25 mei is het studiedag. Deze stond eigenlijk gepland op
woensdag 2 februari j.l. Maar door de maatregelen die toen golden, is
deze, met instemming van de MR, verplaatst naar woensdag 25 mei a.s.
De leerlingen zijn deze dag vrij! Met het team gaan we deze dag o.a. aan
de slag met het herijken van onze visie. Eens in de zoveel jaar staan we
met elkaar stil of de visie zoals we deze hebben geformuleerd nog steeds
passend is én of deze terug is te zien in ons onderwijs. We gaan deze dag
dus op zoek naar ‘waar we voor staan én waar we voor gaan’!

Zomerfeest
De commissie die het zomerfeest organiseert, is op zoek naar 2 ouders die mee willen helpen met
het organiseren van het zomerfeest op vrijdag 24 juni aanstaande. Wanneer u zin en tijd hebt om
aan deze commissie deel te nemen, kunt u zich melden bij juf Karin.

Nieuwe leden gezocht voor de Ouderraad
De Ouderraad (OR) is op zoek naar nieuwe leden! De ouderraad ondersteunt het team met allerlei
(praktische) taken bij de activiteiten die gaandeweg het schooljaar worden georganiseerd. Te
denken valt aan de vieringen sint, kerst, pasen, sportevenementen als schoolkorfbal &
avond4daagse, project, zomerfeest, enz. Extra handen zijn dan voor het team heel welkom en
enthousiaste OR leden zijn onmisbaar. De OR vergadert meestal zo’n 5 keer per schooljaar. Bent u
een kei in meedenken & organiseren van activiteiten en wilt u een deel van uw tijd aan school
‘geven’….geef u dan op bij juf Karin of juf Daniëlle!
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Nieuwsberichten
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn:

● Heel de school op sokken / pantoffels….1 april!
● Groep 7&8 poulewinnaar van het schoolvoetbaltoernooi
● Vooraankondiging schoolkorfbal
● Informatiebijeenkomst ‘Ouders na scheiding’
● Uitnodiging Vakantie Bijbel Klub (6 mei)
● Activiteiten in de meivakantie

He� tea� va� CBS Keucheniu� wens� iederee� ee� fijn� meivakanti�!
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/21760-heel-de-school-op-sokken-pantoffels1-april
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/22005-groep-7-8-poulewinnaar-van-het-schoolvoetbaltoernooi
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/22009-vooraankondiging-schoolkorfbal
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/22011-informatiebijeenkomst-ouderschap-na-scheiding
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/22134-uitnodiging-vakantie-bijbel-klub-6-mei
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/22135-activiteiten-in-de-meivakantie

