
Nieuwsbrief juli/aug. 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus 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
1 juli Zomerfeest & om 17.00 uur BBQ
5 juli Portfolio met daarin het rapport mee naar huis
6 juli Afscheidsavond groep 8
8 juli Start zomervakantie; alle leerlingen om 12.15 uur uit!

22 augustus Start schooljaar 2022 - 2023
23 augustus Luizenpluis
31 augustus Informatie avond groep 3 (18.30u) & groep 8 (19.45u)

Kind op Maandag
We lezen deze periode over David en koning Saul. David verslaat de reus Goliat en is succesvol
in de strijd. Hij wordt toegejuicht als een held. Wanneer ben je eigenlijk een held? Ook andere
personen in de verhalen verrichten heldendaden. Zoals Michal, de dochter van de koning die
David helpt ontsnappen. En Jonatan, die met gevaar voor eigen leven onderzoekt of de kust veilig
is voor David.
In de weken na de vakantie staan we stil bij de Bijbel als geheel en de manier waarop de kinderen
zelf tegen het leven aankijken.

Week 27 - Aan jou de keus
1 Samuel 24: 1-23
1 Samuel 25
2 Samuel 2: 1-7

Week 34 - Sterke verhalen
Johannes 20: 30-31 en 31: 24-25
Lucas 24: 13-35
Handelingen 8: 26-40

Week 35 - Wat geloof jij?
Matteüs 13: 44-46
Lucas 11: 5-13
Psalm 19
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Zomerfeest & BBQ - 1 juli
Vrijdag 1 juli hopen we met elkaar het zomerfeest te
houden. We starten deze dag op de gewone tijd. Alle
leerlingen gaan eerst naar hun eigen klas en van daaruit
gaan ze naar het grote plein. Daar zal om 9.00 uur een
feestelijke opening zijn. U bent van harte welkom om
deze opening met ons mee te beleven. Na de opening
gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 naar Goudswaard
om daar aan een zeskamp deel te nemen. Ze blijven daar de hele schooldag maar zijn om 15.30 uur
weer op school. Groep 1 t/m 4 heeft op school hun eigen zomerfeest; hier zijn alleen de leerkrachten
en de begeleiders bij. Uiteraard worden er foto’s gemaakt. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn
gewoon om 12.15 uur uit. Het zou leuk zijn als alle kinderen er ‘s zomers en alvast ‘vakantie achtig’
er uitzien deze dag.

Vanaf 17.00 uur start de BBQ voor iedereen die zich hiervoor vooraf heeft opgegeven. Leerlingen
kunnen alleen meedoen als zij onder begeleiding van een volwassene zijn. Alle boodschappen zijn
gedaan en gelukkig zijn de weersvoorspellingen goed. Het belooft dus een fijne BBQ te worden.
Voor de leerlingen is er tijdens de BBQ onbeperkt siroop. Volwassenen ontvangen per aanmelding 2
consumptiemuntjes. Ook zijn er tijdens de avond nog muntjes te koop (deze worden afgerekend
mbv een QR code) Het is handig om zelf even een tuinstoel of picknickkleed mee te nemen. Tussen
18.30 en 19.00 uur zal het schoolorkest optreden. Om 20.00 uur sluiten we de avond af.

Terugkoppeling vragenlijst ‘tevredenheid’ & ‘veiligheid’
In maart/ april hebt u de vragenlijst ‘Ouders tevredenheid’ ontvangen. 39% van de respondenten
heeft de vragenlijst ingevuld. We kregen als school een 7,7 van u. Dank daarvoor.
Bespreekpunten vanuit de analyse waren de volgende punten:

● Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden
● Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind
● Het is mij duidelijk wat de school wil ontwikkelen

Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben door middel van de vragenlijsten ‘tevredenheid’ en
‘veiligheid’ aangegeven hoe zij zich op school voelen én wat zij van allerlei zaken rondom school
vinden. Van de leerlingen kregen we ook mooie rapportcijfers:

● Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,2
● Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 7,9
● Vanuit de lijst ‘tevredenheid’ gaven de leerlingen de school het cijfer 7,7

Bespreekpunten vanuit deze lijsten hebben we binnen het team op de studiedag besproken.

Inmiddels zijn de uitkomsten van de vragenlijsten met het team en in de MR besproken. Mocht u zelf
nog een tip hebben met betrekking tot de bespreekpunten die uit de lijst van de ouders kwamen,
mag u die mij mailen. Dank alvast.
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Afsluiting schooljaar 2021 - 2022
En weer was het een bijzonder schooljaar. Wederom hadden we te maken met alle maatregelen
rondom Covid 19. We hadden een extra lange kerstvakantie, werkten weer met leerlingen in de klas
maar tegelijkertijd met leerlingen thuis, deelden zelftesten uit aan de leerlingen van groep 6 t/m 8,
enz. Meer en meer werd het moeilijker om flexibel te blijven maar gelukkig bleken we met elkaar,
leerlingen, teamleden en ouders, veerkrachtig te zijn om er steeds weer voor te gaan.
Hoe fijn was het dat we op een gegeven moment weer ‘normaal’ school konden zijn; weer
groepsdoorbrekend werken, tutorlezen, werken in basisgroepen, op schoolreis, uitjes, ouders in de
school enz.

Dit schooljaar hebben we ook te maken met langdurig zieke collega’s. Het wordt steeds moeilijker
om vervanging te realiseren en soms hebben we daarom een groep
naar huis moeten sturen. Gelukkig was dit laatste redmiddel beperkt
nodig en is het meestal met veel interne inzet gelukt. Wij wensen de
zieken een goed herstel toe en hopen hen, daar waar de
mogelijkheden zijn, weer op school te zien.

Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk danken voor het
gestelde vertrouwen, alle hulp die we mochten ontvangen en alle
contacten van het afgelopen schooljaar. Met elkaar proberen we
ervoor te zorgen dat onze kinderen een goede tijd hebben op de
Keuchenius. Nu is het bijna tijd voor de zomervakantie...tijd om uit te
rusten, bij te tanken en nieuwe energie opdoen voor het komende
schooljaar. We hopen elkaar in goede gezondheid op maandag 22 augustus weer te ontmoeten!

Bedankt hulp(groot-)ouders!
Met het gevaar dat ik toch iemand vergeet te noemen, wil ik via deze weg toch de
hulp(groot-)ouders heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen schooljaar. Dank aan
alle leden van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad, overblijfouders, Bouw! vrijwilligers,
luizenpluizers, verkeersouders en alle (groot-)ouders die hun hulp bij feesten en activiteiten hebben
ingezet! Vanuit de Ouderraad neemt Peter afscheid. En Marit neemt afscheid van de overblijf; vanaf
volgend jaar krijgt u Kim aan de telefoon wanneer u uw zoon/dochter aan- of af- wilt melden voor de
TSO. Dank, Peter en Marit, voor jullie jarenlange inzet. Nu jullie jongsten de school gaan verlaten,
leggen jullie ook jullie taak neer.

Bouw! en lezen in de zomervakantie
Na volgende week zijn we 6 weken vrij, even geen school maar tijd voor andere dingen zoals buiten
zijn en spelen. Toch is het voor veel leerlingen ook belangrijk om iedere dag 15 minuten te blijven
lezen. Zo onderhouden ze het lezen én het leestempo en wordt de zomerdip, waarin ze zomaar 1 of
2 AVI niveaus terug kunt zakken, voorkomen.

Voor de leerlingen die in Bouw! werken is het voor de continuering ook belangrijk dat er dagelijks
een kwartiertje met Bouw! wordt geoefend. Mocht u in de vakantie onverhoopt tegen een toets aan
lopen, wilt u dan blijven oefenen door oude lessen te herhalen. Daarnaast kunt u een berichtje
sturen naar ib.keuchenius@csgdewaard.nl. Mogelijk wordt er dan een toets op afstand afgenomen
maar juf Wilma weet dan in ieder geval wie ze na de vakantie moet toetsen. Gaat u weg en heeft u
niet de beschikking over een device, neem dan een boek mee waaruit uw kind samen met u
dagelijks een kwartiertje hardop kan lezen.
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Nieuwe vrijwilligers gezocht
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar (groot-)ouders die ons willen ondersteunen bij
allerhande activiteiten binnen de school. Wilt u een steentje bijdragen bij bijvoorbeeld luizenpluizen
(na iedere vakantie), overblijven of in de ouderraad dan kunt u dit kenbaar maken bij juf Karin. Wilt u
helpen bij Bouw! lezen dan kunt u dit kenbaar maken bij juf Wilma.

Indeling basisgroepen
Het komende schooljaar willen we ook weer werken in de basisgroepen 5/6 en 7/8. In de ochtenden
ontvangen de groepen 5 t/m 8 gewoon les in hun eigen groep en in de middagen worden de
groepen gemengd. Volgende week ontvangen de ouders van de toekomstige groepen 5 t/m 8 de
indeling van deze groepen. Ook ontvangen de ouders van groep 5 nog wat extra informatie met
betrekking tot het werken in de basisgroepen.

Informatieblad en jaarplanner 2022-2023
In dit informatieblad vindt u alvast alle praktische informatie voor schooljaar 2022-2023. Ook de
jaarplanner is toegevoegd. Het informatieblad is het gehele jaar ook op de website terug te vinden.

Koptelefoon / oordopjes
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 werken met een eigen koptelefoon of oordopjes. Zij verwerken
namelijk een deel van de lesstof op het chromebook en hebben daarvoor een koptelefoon/oordopjes
voor nodig. Omdat het persoonsgebonden is wat het fijnste werkt, moeten alle leerlingen zelf een
koptelefoon/oortjes van thuis meenemen. Wilt u in de zomervakantie even met uw zoon/dochter
checken of zijn/haar koptelefoon nog goed werkend is? Het chromebook heeft een ronde ingang
voor de koptelefoon. De koptelefoon/ oortjes graag voorzien van naam zodat iedere leerling
daadwerkelijk met zijn/haar eigen materiaal werkt.

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

● Kikkers in groep 3
● Bloeiende traktaties
● Vacature voorzitter voor onze Raad van Toezicht
● Doe en praatgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
● Ontruimingsoefening

Het team van CBS KEuchenius wenst iedereen
alvast een hele fijne zomervakantie toe!
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https://drive.google.com/file/d/1EUiSmHAZHLgmlH1Ft5suTAcSjAOK-B_j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pxu3rIQDI_9TUYVBx85SupYYISz0DIs/view?usp=sharing
https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/nieuws-brieven
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/22727-kikkers-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23014-bloeiende-traktaties
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23032-vacature-voorzitter-voor-onze-raad-van-toezicht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23020-doe-en-praatgroep-voor-kinderen-van-8-tm-12-jaar
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23092-ontruimingsoefening

