
Nieuwsbrief december 2022

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand december 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 en 2 december Surprises op school inleveren (groep 5-8)
2 december Engelse dag
5 december Sinterklaasfeest op school. Alle leerlingen vanaf 12.15 uur vrij!
6 en 8 december Inloopkwartier groep 1/2 (8.30 - 8.45 uur)
7 december Inloopkwartier groep 3 t/m 8 (8.30 - 8.45 uur)
7 december Schoolgebedsgroep  (om 9.00 uur welkom op M.Oosteromstraat 16)
21 december Kerstwandeling vanaf 17.30 uur
23 december 12.15 uur start kerstvakantie (leerlingen groep 5-8 ‘s middags vrij)

Vacature in groep 6 en 7 nog niet ingevuld
In verband met het vertrek van juf Magda, per 1 januari 2023, en de vervanging voor juf Lucy is
een vacature opgesteld voor groep 6 (vrijdag) en groep 7 (dinsdag, woensdag, donderdag) Tot op
heden hebben we helaas nog geen reacties. Wilt u de vacature (nogmaals) in uw familie- en
kennissenkring onder de aandacht brengen? Ook als u iemand bent of iemand kent die een deel
van de vacature kan invullen, vragen we u contact op te nemen. Dank u wel!

Kind op Maandag
Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen
wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet
Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die
vrede en geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren
zouden in vrede samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja.
Met dat visioen in gedachten lezen we over de priester Zacharias, die bezoek krijgt van een
engel. En we horen over Maria, de jonge vrouw uit
Nazaret die van een engel te horen krijgt dat zij de
moeder van Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn die
vrede brengt - zo wordt het visioen van Jesaja waar.

‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd.
De leerlingen maken kennis met Bijbelse dromen van
vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met
elkaar. Door mee te dromen van een eerlijke,
rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld
mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen!
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https://drive.google.com/file/d/1wDJmdL4mju4eK8ZBOUc9Pgdomb_42dGe/view?usp=share_link


Week 48 (28/11 - 02/12) - Hoor je dat? Week 49 (05/12 - 09/12) - Stel je voor
Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11 Lucas 1:1-56

Week 50 (12/12 - 16/12) - Nu wordt alles anders Week 51 (19/12 - 23/12) - Kijk omhoog
Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a Lucas 2:1-20 en Matteüs 2:1-12

Kerstfeest op school
Woensdag 21 december willen we met alle gezinnen van onze school een kerstwandeling door de
wijk maken. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en u ontvangt op een later moment nog
een officiële uitnodiging voor deze wandeling. Om de scènes van het kerstverhaal goed uit de verf te
laten komen, vertrekken we in groepen van ongeveer 20 à 25 personen vanaf het bovenbouwplein.
Op de uitnodiging vindt u een tijdvak waarop u, als gezin, verwacht wordt. Iedere 5 minuten wordt
een groep ‘afgeteld’ en mogen zij op reis gaan. Tijdens de wandeling krijgt u telkens een QR code
met het vervolg van de route. Een telefoon waarmee u deze code kunt ‘lezen’ is dus wel aan te
raden. Donderdag 22 december vieren alle groepen in de klas nog een korte kerstviering. De
gymlessen gaan deze dag gewoon door.

Sinterklaasfeest
Vol verwachting klopt ons hart…. Dagelijks wordt het sinterklaasjournaal gekeken om te zien hoe het
met Sinterklaas en zijn pieten gaat hier in Nederland. En we hebben het goede nieuws gekregen dat
Sint op maandag 5 december ook een bezoek aan onze school wil brengen. De leerlingen worden
op de gewone tijd op school verwacht. Met de groep gaan ze dan richting het grote plein waar we de
Sint met zijn gevolg zullen opwachten. Het is dus belangrijk dat iedereen op tijd op school is. Ouders
mogen op de aangegeven plek met ons mee wachten. Na de aankomst begint voor elke groep het
programma van deze dag. In groep 1 t/m 4 staat er o.a. een bezoek van Sinterklaas op het
programma. In groep 5 t/m 8 pakken de leerlingen hun surprises uit.

Omdat we graag extra lang van de surprises willen
genieten, nemen de leerlingen van groep 5 t/m 8
hun surprise op donderdag 1 óf vrijdag 2 december
mee naar school. De surprises mogen niet
ingepakt worden én moeten voorzien zijn van de
naam van de ontvanger. We stellen de surprises
tentoon in de gangen van de school. Alle
leerlingen zijn op maandagmiddag 5 december
vrij. Het belooft weer een leuk en gezellig
Sinterklaasfeest te worden!

Extra oproep voor de typecursus
In de nieuwsbrief van oktober stond het bericht dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 zich weer kunnen
opgeven voor de Pica typecursus. Tot op heden hebben we nog niet heel veel aanmeldingen.
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt. Opgeven is nog steeds mogelijk. Meer informatie over de
cursus en het opgeven, vindt u hier.
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https://drive.google.com/file/d/1KYkRbRUdj6_aiqV97rm5fdLn6H3wcfs9/view?usp=sharing


Draaiboek sectorplan Covid-19
Op onze website vindt u het draaiboek sectorplan Covid-19. Vanuit het ministerie van OCW is aan
alle scholen de opdracht gegeven om een draaiboek te schrijven behorend bij de vier scenario’s die
zijn gepubliceerd rondom de bestrijding van het coronavirus. Dit draaiboek is afgestemd met de MR.
Op dezelfde pagina van onze website, nieuws & brieven, ziet u de overige maatregelen en
afspraken die op onze school gelden m.b.t. Covid-19. Onlangs hebt u, via de mail, een brief
ontvangen van onze bestuurder a.i. dat we op dit moment in scenario 1 - donkergroen zitten.

Nieuw schoolplein voor de Keuchenius
Het is eventjes stil rondom de acties voor het nieuwe schoolplein. Op de achtergrond wordt echter

nog steeds verder gewerkt aan de plannen. Stap voor stap wordt er
steeds meer duidelijk hoe het schoolplein waarschijnlijk vorm zal
krijgen. De appels & peren die op de projectavond besteld zijn, zijn
inmiddels bij iedereen bezorgd. En de kaartensets die juf Marijke voor
deze gelegenheid heeft getekend, zijn besteld. We hopen deze voor de
kerstvakantie nog binnen te hebben en aan degenen die hebben
besteld uit te delen. We vragen u dan contant af te rekenen. Op de
projectavond hadden we een QR code hangen waarmee u een gift kon
doen. Deze is inmiddels verlopen maar via de volgende link kunt u wel
een donatie achterlaten. Onze dank is groot.

Bericht van de Leerplicht
Vanuit de leerplicht ontvingen we de volgende brief. Graag uw aandacht hiervoor. De brief zal ook
op de website geplaatst worden.

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

● Een appeltje voor de dorst
● Vacature ivm ziektevervanging in groep 6 en 7
● Sinttekeningen in groep 3
● De GMR zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding
● Informatie & inspiratie voor alle ouders
● Winter Wonder Wandeling
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/nieuws-brieven
https://www.doneeractie.nl/nieuw-schoolplein-voor-de-keuch/-68192
https://drive.google.com/file/d/11nSn-kS1XOkINNXM5ITv8XOtDrypObQq/view?usp=share_link
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24669-een-appeltje-voor-de-dorst
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24739-vacature-ivm-ziektevervanging-in-groep-6-en-7
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24829-sinttekeningen-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24950-de-gmr-zoekt-een-nieuw-lid-voor-de-oudergeleding
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/24969-informatie-inspiratie-voor-alle-ouders
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/25002-winter-wonder-wandeling

