
Nieuwsbrief september 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand september 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
31 augustus Informatieavond groep 3 (18.30 - 19.30 uur)
31 augustus Informatieavond groep 8 (19.45 - 20.45 uur)
2 september Schoolgebedsgroep (let op: afwijkend van de

jaarplanner!) 9.00 uur van Leeuwenerf 15
5 - 16 september Startgesprekken groep 4 t/m 8
12 en 13 september Schoolfotograaf
14 september Informatieochtend groep 1/2 (8.45 - 9.30 uur)
20 - 23 september Kamp groep 8
26 september Start groot project ‘Gi-ga-groen!’ (i.c.m. de

kinderboekenweek)
30 september Engelse dag

Kind op Maandag
Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen
lijken te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had.
Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen
pakken dat nog helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat je weer
met een schone lei kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen
beginnen, is misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer
wordt verteld dat mensen een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook hulp bij.
Juist als ze in situaties terechtkomen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of
iemand die hen bij de hand neemt.

In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het
volk Israël in Egypte. Dat volk moet een nieuw begin maken;
want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet
langer. Daarom belooft God aan Mozes dat het volk weg zal
trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het
andere moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf
vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er echt iets kan
gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware
plagen in het land. Het is een tijd van onzekerheid en angst.
Maar dwars daar doorheen proberen Mozes en zijn broer
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Aäron de hoop levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk.
Wk 36 (05/09 - 09/09) – Help! Wk 37 (12/09 - 16/09) – Samen met jou
Exodus 1 en 2: 1-15 Exodus 3 en 4

Wk 38 (19/09 - 23/09) – Wk 39 (26/09 - 30/09) – Hoe komen we hier uit?
Moet ik naar jou luisteren?

Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51

Bericht van de schoolgebedsgroep
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 redenen gewoon niet van. Hoe herkenbaar is dat niet?!
Dan hebben wij een leuke mededeling. Graag willen we jullie uitnodigen om een kijkje te nemen in
de keuken van de schoolgebedsgroep.

Vrijdag 2 september om 9 uur bij Evelien, willen we een open ochtend houden. 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.
Mocht deze ochtend je niet uitkomen hebben we de komende maanden nog meer ochtenden
waarop je welkom bent:
Vrijdag 2 september bij Evelien, van Leeuwenerf 15
Woensdag 5 oktober bij Elsbeth, Voorhuis 2
Vrijdag  4 november bij Sonja, Klipper 89
Woensdag 7 december bij Yvette, M. Oosteromstraat 16

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 de 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 (moeder van Mendel groep 7 en Eline groep1/2a) 06-43025207
of met één van de andere gebedsgroepsleden.

We hopen tot de 2e!!

Elsbeth, Maria, Marijke, Sonja, Willemijn, Yvette, Annemieke en Evelien

Informatieavond / -ochtend en startgesprekken
In de komende weken vinden er diverse contactmomenten plaats. Op woensdag 31 augustus is er
een informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep 3 en groep 8. De ouders van groep 3 zijn
om 18.30 uur welkom en de ouders van groep 8 om 19.45 uur.

Nieuwsbrief CBS Keuchenius september 2022 2



Op woensdag 14 september zijn de ouders/verzorgers van de groepen
1/2 tussen 8.45 - 9.30 uur welkom om samen met hun zoon/dochter de klas
te bekijken. De kinderen zullen dan zelf allerlei dingen vertellen maar u kunt
uiteraard ook van alles aan de leerkracht vragen.

Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 voeren samen met hun ouders/verzorgers
een startgesprek met de leerkracht. Ter voorbereiding ontvangen de
leerlingen een papier die zij invullen. Dit kan zelfstandig of met behulp van
u. Maandag 29 augustus wordt een gespreksplanner gemaild. Hierop kunt
u dan zelf invullen wanneer het gesprek het beste uitkomt.

Gezocht: vrijwilligers die Bouw! willen lezen met leerlingen
Ieder jaar wordt er in groep 3 veel tijd besteed aan het leren lezen. En... weet u wat uw kind daar
allemaal voor moet kunnen? Het moet onder andere:

1) Klanken van elkaar onderscheiden. Je moet het verschil horen tussen de /m/ en /n/ of de /b/
en de /p/

2) Taal los kunnen zien van de betekenis. Dus als wij vragen welk woord is langer: reus of
kabouter moeten ze horen dat kabouter langer is. Ze moeten o.a. de eerste en laatste letter
in een woord kunnen benoemen, kunnen rijmen en woorden in lettergrepen kunnen verdelen.

3) Woorden zoemen; dus klanken eerst los herkennen en dan aan elkaar gaan lezen
mmmmmaaaaaaaaaaaannnnn- maan

4) Kleine verschillen kunnen waarnemen tussen de verschillende letters, die best veel op elkaar
lijken

5) De aangeleerde klanken kunnen opslaan in je geheugen om ze later weer te herinneren en
te weten welke klank er bij welk symbool hoort

6) Zich lang genoeg op een taak kunnen concentreren om alle genoemde stapjes te zetten.
7) Zich goed kunnen houden aan regels en routines. Je moet leren dat we van links naar rechts

lezen en van boven naar beneden. Het klinkt vanzelfsprekend maar het is eigenlijk een
afspraak waar het kind zich aan moet kunnen en willen houden. Ook moet je je kunnen
houden aan regels en routines die in de klas gelden. Want ook al wil je graag buiten spelen,
als de leerkracht zegt dat we gaan lezen wat er op het bord staat, gaan we dat doen.

Kortom leren lezen voor kleine mensen van net 6 jaar is niet zomaar wat, maar een prestatie die
veel van ze vraagt. En sommige kinderen moeten zich er dan nog nét iets meer voor inzetten omdat
het niet allemaal zo vanzelf gaat. Deze kinderen werken met Bouw!
Voor hen zoeken wij vrijwilligers die een uurtje per week tijd beschikbaar hebben aan het begin van
de ochtend of de middag, om aan de hand van een computerprogramma het leren lezen extra te
oefenen. Uiteraard ontvangt u voordat u start van ons uitleg hoe het werkt.

Draagt u het lezen en kinderen een warm hart toe en heeft u tijd? Aarzel niet om contact op te
nemen met: ib.keuchenius@csgdewaard.nl Ook als u het afgelopen jaar Bouw! heeft gedaan en er
dit jaar weer mee verder wilt gaan, vragen we u dit kenbaar te maken bij bovenstaand e-mailadres.

Gezocht: TSO medewerkers
In dit nieuwe schooljaar zijn er weer veel leerlingen die gebruik maken van de overblijf (TSO).
Omdat een aantal ouders (zijn) (ge)stopt, hebben we dringend nieuwe mensen nodig die mee willen
helpen tijdens de overblijf. Hier staat een vergoeding tegenover. Wilt u een handje meehelpen dan
kunt u informatie inwinnen bij juf Karin. Alvast bedankt!
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Gezocht: Hulp voor het renoveren van het schoolplein
Graag willen we ons schoolplein renoveren en zijn we bezig met het schrijven van een plan. We
hebben verschillende ideeën welke uitgewerkt moeten worden en we zijn bezig met het aanvragen
van subsidies. Allereerst willen we ons richten op het kleuterplein. We denken bijvoorbeeld aan:

● meer groen
● buitenkeuken
● wilgentakken hut
● nieuw speeltoestel.

Bij het realiseren van deze plannen kunnen we veel hulp gebruiken. Denk aan het schetsen van een
ontwerp, het timmeren van een buitenkeuken, het leveren van materialen, het schilderen van het
plein, het aanleggen van groen en noem maar op.
Tevens zullen er diverse acties bedacht en uitgevoerd moeten worden om geld in te zamelen, want
een subsidie wordt niet zomaar gegeven.
Ook wanneer u groene vingers heeft en deze in de toekomst zou willen én kunnen inzetten, horen
we dat graag. We zullen dan tzt contact opnemen om van uw talent/hulp gebruik te maken.

U kunt zich opgeven bij juf Wilma, juf Marijke of juf Maria (de schoolpleincommissie)

Muzieklessen in school
Dit schooljaar wordt er bij jou op school op maandag en woensdag gitaarles én op maandag
dwarsfluitles gegeven. Als jij denkt 'dat wil ik ook wel eens proberen!', kun je je opgeven voor een
gratis proefles via de website www.muziekschoolhoekschewaard.nl

Als je nog niet zo goed weet welk instrument je leuk vindt, kun je ook kiezen voor een cursus
‘Ontdek jouw instrument’ op woensdag. Tijdens deze lessen ga je liedjes leren op gitaar, djembe,
klokkenspel, blokfluit en mag je heel veel instrumenten uitproberen. Je leert ook al een beetje
muzieknoten lezen en je krijgt muziekbladen om mee naar huis te nemen.

Voor deze cursus is geen proefles mogelijk, opgeven gaat via de website.

Schoolfotograaf
Maandag 12 en dinsdag 13 september is de schoolfotograaf op school aanwezig. In
deze brief vindt u alle informatie. U bent niet verplicht de foto’s af te nemen.

Verlof aanvragen via de website
Met ingang van dit schooljaar kunt u ook verlof aanvragen via het formulier op de website. De
regelgeving rondom verlof blijft hetzelfde maar u hoeft geen erg te hebben in het ophalen van een
formulier.

Informatieblad en jaarplanner 2022-2023
In dit informatieblad vindt u nogmaals 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

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

● Het nieuwe schooljaar kan beginnen!
● Muzikaal nieuws!
● Even voorstellen…juf Anouk
● ‘Voel je sterk’-training in groep 5
● Toneelspelen?
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http://www.muziekschoolhoekschewaard.nl
https://drive.google.com/file/d/1Rx-60GdWhCHCymlxtrjUmr2fZaTy1EeL/view?usp=sharing
https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/verlof-aanvragen
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/23373-het-nieuwe-schooljaar-kan-beginnen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23438-muzikaal-nieuws
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23441-even-voorstellenjuf-anouk
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23442-voel-je-sterk-training-in-groep-5
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/23451-toneelspelen

