
Nieuwsbrief januari 2023

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand januari 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
23 december 12.15 uur start kerstvakantie voor ALLE leerlingen
29 december Start opknappen schoolplein groep 1/2 met vrijwilligers (zie app 21 dec.)
9 januari 8.35 uur eerste bel - 8.45 uur start lessen
10 januari Luizenpluis (let op: gewijzigde datum!)
11 januari Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Van Leeuwenerf 15)
10 en 12 januari Inloopkwartier groep 1/2 (8.30 - 8.45 uur)
13 januari Inloopkwartier groep 3 t/m 8 (8.30 - 8.45 uur)
16 januari MR vergadering
25 januari Start nationale voorleesdagen

Kind op Maandag
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Johannes. Dat evangelie
begint met een bijzondere tekst, over het woord van God dat er in het begin al was. Johannes
vertelt: toen Jezus op aarde kwam, is gods woord een mens geworden. Door wat Jezus deed en
vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. In de verhalen van deze weken horen we over
Johannes de Doper, die aankondigt dat de Messias komt. We horen hoe Jezus leerlingen met
zich mee roept en water in wijn verandert. En hoe hij zieke mensen ontmoet die dat hun leven
lang niet meer zullen vergeten, zoals de vrouw die door Jezus niet veroordeeld wordt.

Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. In een van de verhalen horen we over Natanaël, die
Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat Natanaël dat wist. Het is
een bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar wordt: dat mensen
gekend worden, misschien ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe God
naar mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken.
Kennen zij hem echt? En hoe dan?

Week 2 (09/01 - 13/01) - Daar is hij!
Johannes 1: 1- 34

Week 3 (16/01 - 20/01) - Heb je het al gehoord?
Johannes 1: 35 - 52 en 2: 1 - 11

Week 4 (23/01 - 27/01) - Verander jij?
Johannes 2: 13 - 25, 3: 1 - 21 en 4: 1 - 26
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Terugblik kerstwandeling
Woensdag 21 december gingen onze leerlingen samen met hun ouders op reis...Een reis op zoek
naar het Licht! Het plan was om de kerstwandeling door de wijk te laten gaan maar op het laatste

moment werden de reisplannen gewijzigd. Het weer was niet helemaal
stabiel en we hadden te maken met zieken en daarom werd het een
wandeling door de school. De reis ging langs 10 scènes waarin het
kerstverhaal werd verteld en bezongen door leerlingen uit groep 5 t/m 8. We
hadden ook een hele jonge deelnemer...in de kribbe lag namelijk een echte
baby.

De scènes waren een mengeling tussen het vertellen van het traditionele
kerstverhaal met hier een daar een moderne twist. Om de route te bepalen,
moest steeds een QR code gescand worden. Deze code bracht de mensen
weer naar de volgende scène. Bijvoorbeeld naar de scène waar Maria op
instagram een boodschap van de engel krijgt of de scène waar het

engelenkoor uit volle borst over het kerstfeest zingt. Na een bezoek aan de stal en de wijze
geleerden eindigde de wandeling op het kleuterplein waar een hapje en een drankje klaar stond. We
kijken terug op een hele fijne avond vol verwachting, verwondering en verbinding. We bedanken een
ieder die heel hard geholpen heeft met het organiseren én alle bezoekers!

Schoolpleinrenovatie kleuterplein
Na diverse acties hebben we voldoende gespaard om een start te maken met de make over van het
kleuterplein. Vanaf maandag 9 januari '23 gaat de hovenier aan
de slag met het ontwerp dat voor onze school is gemaakt.
Natuurlijk moeten er ook voorbereidende werkzaamheden
plaatsvinden en die worden uitgevoerd door een groep ouders
en leerkrachten in de kerstvakantie....we kunnen nog hulp van
gebruiken! Vooral mensen die willen tegelwippen en sjouwen.
Wanneer u kunt en wilt helpen, kunt u uw naam invullen in dit
document.

De kinderen van groep 1/2B konden echter niet meer wachten
en zijn alvast begonnen met het leegscheppen van de zandbak.
In het nieuwe jaar zullen nieuwe acties uitgezet worden zodat we ook het bovenbouwplein snel aan
kunnen pakken. Misschien kunt u alvast Douwe Egbertsbonnen sparen en/of opzoeken ;-)

Vloeren in de was - Luizenpluis naar dinsdag 10 januari
In de tweede week van de kerstvakantie worden de vloeren in de was gezet. Daarom zal de start
van de eerste schooldag, op 9 januari, wellicht iets rommeliger verlopen dan normaal. We hebben
besloten om de luizenpluis daarom een dag later te doen. Dus op maandag 9 januari kan iedereen
strak gekapt naar school komen. Op dinsdag 10 januari graag naar school zonder gel en
ingewikkelde kapsels. Wanneer u in de gelegenheid bent om te helpen met de luizenpluis dan kunt u
zich om 8.45 uur melden op het leerplein. Vele handen maken licht werk.

Nieuws vanuit de basisgroepen
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een pilot ‘werken in basisgroepen’. Door alle
omstandigheden is deze anders verlopen dan van te voren bedacht en we willen u graag even
meenemen in het proces tot nu toe.

We zijn gestart met ‘s middags werken met twee basisgroepen 6/7/8. Er werden twee groepen
gevormd. Een van de drie leerkrachten kon dan vrijgeroosterd worden voor het doen van andere
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taken. Zo kwam er meer tijd voor kindgesprekken, het werken met doelen, het maken van een
weekplanning en het werken met een werkkaart met als doel dat we ons onderwijs zo inrichten dat
wij onze leerlingen zo kunnen begeleiden dat zij verder groeien in het ‘zichzelf aansturen’ en ‘zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun leren’. Na één jaar werken in de basisgroepen 6/7/8 bleek het
verschil tussen een groep 6 leerling en een groep 8 leerling te groot om helemaal aan dat doel te
kunnen voldoen.

Daarom zijn we in het schooljaar 2020-2021 aan de slag gegaan met
twee basisgroepen. Twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8 waarbij
het (sociale) niveau van de leerlingen beter bij elkaar aansloot. De
basisgroepen kwamen in de middagen samen en volgden de
creatieve vakken en wereldoriëntatie (Faqta). In de basisgroep 7/8
werd ook verkeer en EHBO gegeven. Door de corona maatregelen
konden de basisgroepen een zeer lange tijd niet doorgaan en werkten
we alleen in de vaste jaargroepen. Dit liep door in schooljaar
2021-2022.

Dit schooljaar zijn we weer aan de slag gegaan met de basisgroepen
5/6 en 7/8. Helaas lukt het binnen de personele bezetting niet om
leerkrachten vrij te roosteren en zo ruimte te geven aan extra tijd voor
kindgesprekken en het oppakken van andere zaken. Doordat de
leerlingen tijdens de basisgroepen door elkaar zitten, ontmoeten ze
wel weer nieuwe gelijkgestemden en leren ze ook met andere
leerlingen samenwerken dan alleen hun eigen klasgenoten.

Als team moeten we ook naar de toekomst kijken. Met de toenemende lerarentekorten ontkomen we
er niet aan om ons onderwijs anders te gaan organiseren. Het werken in basisgroepen kan daarbij
helpend zijn. Daarom blijven we voorlopig ook op deze manier werken en blijven we op zoek naar de
juiste vorm van ons onderwijs waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Rookvrije schoolomgeving
Onze school en het plein is een rookvrij terrein. We willen u vragen om ook de nabije omgeving
rookvrij te houden. Dus gelieve niet bij het hek te roken wanneer u staat te wachten. Dank u wel.

Verkeersveiligheid
Graag willen we onze leerlingen op een veilige manier naar school laten gaan. Toch lukt dit niet altijd
omdat auto’s geparkeerd worden op plaatsen waar geen parkeerplaats is. Wilt u de auto op de
officiële parkeerplaatsen parkeren óf gebruik maken van de afzetzone aan de Wolweversweg. Dan
kunnen de kinderen het laatste stukje veilig naar school lopen. Ook hiervoor onze dank!

Nieuws vanuit de Bibliotheek op School
December is één van de drukste maanden van het jaar, bomvol met allerlei gezellige feestjes en
dingen die we nog net voor het jaar willen afronden. Midden in deze hectiek is het belangrijk om ook
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even een moment van rust te vinden, samen met je kind(eren). Een fijne manier om dat te doen is
natuurlijk door een boek te lezen!

Hieronder staan een paar leuke tips om bijvoorbeeld tijdens de kerstvakantie te lezen:
Groep 1/2: Ergens in de sneeuw – Linde Faas (2022). Een prachtig prentenboek over de winter, dat
zich afspeelt rondom Kerstmis.
Groep 3/4: Pluk en Pluis, de weg naar terug – Mathilde Stein (2022). Pluk en Pluis zijn twee cavia’s,
die allerlei grappige avonturen meemaken. Met illustraties!

Groep 5/6: Mus en Kapitein Kwaadbaard en de Amorfe – Kevin Hassing (2022). Het derde deel uit
de serie. Deel twee is vorig jaar door de Kinderjury uitgeroepen tot het beste boek in de categorie
10-12 jaar.

Groep 7/8: De schoen van tien miljoen – meerder auteurs (2022). Verschillende verhalen door tien
kinderboekenschrijvers over het thema armoede.

Ouders: Voordat de koffie koud wordt – Toshikazu Kawaguchi (2020). Een moderne bestseller uit
Japan met ontroerende verhalen.

Want het is belangrijk dat een ouder ook zelf leest, zien lezen doet lezen!

Is een heel boek net even te veel of te lang? Probeer dan eens een paar gedichten uit een
gedichtenbundel te lezen. Dat is gelijk een leuke voorbereiding op de Poëzieweek (26 januari t/m 1
februari). Het thema is vriendschap. Een mooie dichtbundel om mee te starten:

Heel de wereld wordt wakker – Jaap Robben (2022). In deze bundel staan 333 gedichten, een
verzameling van de beste moderne kinderpoëzie.

Heel veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!

Groeten,

Nicky Almazán-de Vries, leesconsulent Bibliotheek Hoeksche Waard

nalmazan@debhw.nl
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Directievoering CBS Keuchenius
Dinsdag 6 december hebt u mail ontvangen over de toekomstige directievoering op onze school.
M.i.v. 1 februari ‘23 start juf Anke met een andere baan en daarmee neemt zij afscheid van CBS
Keuchenius. Inmiddels heeft de bestuurder gesprekken gevoerd met het team en de MR over de
toekomst. In eerste instantie zal er een interim directeur aangesteld worden zodat er meer tijd is om
het juiste profiel te onderzoeken en formuleren. Daarna zal er de sollicitatieprocedure gestart
worden. Na de kerstvakantie hoort u wanneer er een moment van afscheid zal zijn waarbij we elkaar
even de hand kunnen schudden.

Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024
Voor degenen die al vroeg vooruit willen plannen, is op de website
alvast het vakantierooster van het volgende schooljaar(!) gezet. De
studiedagen worden op een later moment ingepland en zijn op dit
moment nog niet bekend.

Website en facebook
Eerder werden onze nieuwsberichten van de website automatisch ook op Facebook gezet. Door nog
een onbekende oorzaak is dit niet meer het geval. We proberen regelmatig wat op Facebook te
zetten maar wellicht wilt u ook regelmatig even onze website checken voor de nieuwsberichten die
daar aanwezig zijn.

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

● Feest op de Keuchenius!
● De laboratoriumavonturen van Professor Cool
● Activiteiten in de kerstvakantie (Hoeksche Waard Actief)
● Groep 1/2B in actie!
● Kerstwandeling door de school

Het team van CBS Keuchenius wenst iedereen
een hele fijne kerstvakantie toe.

Gezegende kerstdagen en een gezond 2023!

Kerstnacht boven Bethlehem
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/vakantierooster-en-verlof
https://keuchenius.csgdewaard.nl/
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/25215-feest-op-de-keuchenius-sint-en-zijn-pieten-op-bezoek
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/25476-de-laboratoriumavonturen-professor-cool
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/25478-activiteiten-in-de-kerstvakantie-hoeksche-waard-actief
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/25487-groep-12b-in-actie
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/25509-kerstwandeling-door-de-school
https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo

