
Nieuwsbrief juni 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand juni met daarin de belangrijkste informatie op een rij. De
nieuwsbrief komt op een andere dag dan gewend maar hierdoor zijn er wel meer zaken duidelijk
waardoor de informatie meer volledig is. 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
6 juni 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij)
8 juni Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Oosteromstraat 16)
9 juni Engelse dag
13 juni Studiedag 5 (alle leerlingen vrij)
16 juni MR vergadering
20 - 23 juni Oudergesprekken
25 juni Schoolkorfbal
30 juni Doorschuiven groepen
1 juli Zomerfeest + bbq (let op: andere datum dan op de jaarplanner staat!)

Kind op Maandag
Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand bang bent en iedereen kan
verslaan? Of ben je een held als je weet op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan
jezelf? In deze periode lezen we verhalen over David en koning Saul. David is een held, zo
vertellen de verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar stoer en onaantastbaar is. Hij is
het kleinste broertje in een gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij gaat met een
slinger, een soort katapult, de reus Goliath tegemoet. Hij mag trouwen met de dochter van de
koning en wordt door het hele land toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers,
dat David zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op de
vlucht. Onderweg zijn er mensen die hem helpen – eigenlijk zijn dat
ook helden en heldinnen. Tegen het eind van de verhalen krijgt David
de kans om af te rekenen met de koning: hij kan hem doden als hij
wil. Maar dat doet hij niet. Misschien toont hij daarmee nog wel het
meest aan wat voor held hij is.

Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en
de mensen om hen heen. Zijn zij ook helden? En waarom dan? De
verhalen laten zien dat helden niet alleen sterk en succesvol hoeven
te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je wilt weten of jij zelf
een held bent, zul je eerst moeten bedenken wat volgens jou een
echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te
leven.
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Wij geloven dat ieder kind een held kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de verhalen van
deze periode daar iets van laten zien.

Week 22 - Vol vuur Week 23 – Jou moet ik hebben
Handelingen 1:12-26 en 2:1-40 1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23

Week 24 – Kom maar op! Week 25 – Help jij mij?
1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27 1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17

Week 26 – Waar ben je veilig?
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21

Sociale vaardigheden - Leefstijlthema 6 ‘Lekker gezond’
In juni starten we met  het laatste leefstijlthema van dit jaar: ‘Lekker gezond’. In dit thema staan

gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan
het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een
verantwoord voedingspatroon.

In hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de
orde, en wordt aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd. In
de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de
kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar?

Terugblik studiedag woensdag 25 mei
Woensdag 25 mei hadden we met het team een studiedag. Op deze dag
hebben wij een start gemaakt met het herijken van de visie op ons
onderwijs. Dit deden we door middel van ‘het voetstappenspel’. In kleine
groepjes liepen we langs een spoor van voetstappen. Telkens werd er met
een dobbelsteen gegooid en werden er zoveel voetstappen gelopen als het
aantal ogen. Kwam het groepje op een rode voetstap dan spraken zij over
de vraag / stelling die op deze voetstap stond. Alle vragen gingen over de
brede identiteit van CBS Keuchenius; levensbeschouwelijke identiteit,
pedagogische identiteit, onderwijskundige identiteit, organisatorische
identiteit. Kwam het groepje op een gele voetstap dan gooiden ze
nogmaals. De uitkomsten van de rode voetstappen hebben de groepjes kort
opgeschreven. Deze worden nu bijeengebracht en gaan wij op een later
tijdstip verder met het herijken van onze visie.

Verder hebben we de dag gebruikt om te spreken over een aantal zaken
voor het komende schooljaar; de formatie, de jaarplanning, teamscholing, enz. ‘s Middags zijn we op
tijd gestopt om voor ons teamuitje naar Bergschenhoek te gaan. Hier hebben we een interactieve
challenge gespeeld. Na een vriendschappelijke ‘strijd’ reden we weer terug naar Oud-Beijerland
voor een lekker en gezellig etentje.

Zomerfeest
Ons eerste punt van de studiedag was het bespreken van de vraag vanuit de zomerfeestcommissie.
Door een aantal praktische problemen was het voor hen lastig om het feest en de BBQ op vrijdag 24
juni georganiseerd te krijgen. Daarom stelden zij voor om het feest en de BBQ een week te
verplaatsen. Hier was vanuit het team geen enkel bezwaar tegen. Daarom vieren wij het zomerfeest
en de BBQ op vrijdag 1 juli a.s. We zijn heel blij dat we na 2 jaar weer in de gelegenheid zijn om dit
feest te vieren én om alle ouders uit te kunnen nodigen voor de BBQ! Het thema van dit jaar is
‘Zomervakantie’. Op deze dag hebben we met alle groepen een hele ochtend feest. De groepen
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worden gemixt en krijgen alvast een voorproefje van wat een leuke zomervakantie zou kunnen zijn.
Tijdens deze ochtend gaan we allerlei gezellige, zonnige vakantiespellen doen. We kunnen die dag
nog best wat hulp gebruiken. Bent u in de gelegenheid om ons te helpen dan kunt u zich hiervoor
opgeven bij juf Karin k.koffijberg@csgdewaard.nl
De kinderen komen op de gewone tijd naar school en zijn op de gewone tijd uit. En wat zou het leuk
zijn als de kinderen allemaal in een relaxte vakantie outfit naar school komen alsof ze al op vakantie
zijn!

Op dezelfde dag zal er vanaf 17.30 uur een BBQfeest zijn voor alle leerlingen en hun ouders. De
leerlingen kunnen hier gratis gebruik van maken maar voor de ouders zal er een kleine bijdrage
gevraagd worden. De definitieve kosten en tijden volgen later via een aanmeldformulier. Ook hebben
we dit jaar weer een tuinstoelen concert met het leerlingenorkest van onze school.

Schooljaar 2022 - 2023
We zijn nog bezig met de afronding van dit schooljaar maar achter de schermen wordt ook volop
gewerkt aan het komende schooljaar. Als team zijn we druk bezig met het maken van de
jaarplanning en het inrichten van de formatie. Op dit moment zijn deze 2 zaken nog niet helemaal
‘communicatieproof’. Zodra alles in kannen en kruiken is, zullen we u uiteraard zo snel mogelijk op
de hoogte stellen.

Wat al wel helemaal rond is, is het vakantierooster van schooljaar 2022 - 2023:
Eerste schooldag 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

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

● Groep 5 steekt de handen uit de mouwen
● Training ‘Plezier op school’ voor achtste groepers
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