
Nieuwsbrief februari 2023

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

Hierbij de nieuwsbrief voor de maand februari 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 februari Start meester Rick Matser als directeur a.i. op CBS Keuchenius
3 februari Schoolgebedsgroep (om 9.00 uur welkom op Klipper 89)
7 en 9 februari Inloopkwartier groep 1/2 (8.30 - 8.45 uur)
8 februari Inloopkwartier groep 3 t/m 8 (8.30 - 8.45 uur)
10 februari Engelse dag
15 februari School op Seef (praktische verkeerslessen)
17 februari Rapport mee
20 - 24 februari Gesprekkenweek groep 1 - 7 (leerlingen en ouders van groep 8 ontvangen

via de leerkracht een uitnodiging voor de schoolkeuzegesprekken)
24 februari Start voorjaarsvakantie (groep 1-4 om 12.15 uur, groep 5-8 om 15.30 uur)

Kind op Maandag
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 5 (30/01 - 03/02) - Gebeurt er al wat?
Johannes 4: 46 - 54 en 5: 1 - 23

Week 6 (06/02 - 10/02) - Wie lost dit op?
Johannes 6: 1 - 35

Week 4 (13/02 - 17/02) - Wat zegt God?
Johannes 7: 1 - 17 en 8: 1 - 20

Week 5 (20/02 - 24/02) - Kijk dan!
Johannes 9, 10: 1 - 10 en 11: 1 - 44

Een aantal liedjes die we leerden n.a.v. de Bijbelverhalen
In de afgelopen weken leerden we de volgende liedjes: ja is ja, nee is nee, Bruiloft in Kana, Simon
en Andreas, Oceans, Jij deed toch niets (Dromen)

CBS Keuchenius
Weegpad 4-6, 3262 CL  Oud-Beijerland – T 0186-618246 – E Keuchenius@csgdewaard.nl – keuchenius.csgdewaard.nl

https://www.youtube.com/watch?v=7GNVstNbFLE
https://www.youtube.com/watch?v=aFopnXjJtRI
https://www.youtube.com/watch?v=zma1VnoeYpw
https://www.youtube.com/watch?v=zma1VnoeYpw
https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw


Vanuit het team: Afscheid juf Anke
Zoals u weet heeft juf Anke per 1 februari a.s. een nieuwe baan en gaat
zij ons verlaten. Natuurlijk laten we haar niet gaan zonder u in de
gelegenheid te stellen om afscheid te nemen van elkaar.
Vrijdag 27 januari a.s. is juf Anke voor het laatst op school. We zullen
dan met de leerlingen eind van de ochtend een afscheidsmoment met
juf Anke hebben.
's Middags, tussen 15.00u en 16.30u, is er gelegenheid voor u, als
ouders/verzorgers, om onder het genot van een hapje en een drankje
juf Anke de hand te schudden. 's Avonds zullen we als team afscheid
nemen van juf Anke.
We hopen dat juf Anke met warme herinneringen terug zal denken aan
haar tijd op de Keuchenius en willen haar daarom een mooi afscheid
geven. We wensen haar alle goeds voor de toekomst en bovenal een fijne tijd op haar nieuwe
school: PCBS de Regenboog.

Welkom aan meester Rick
Vanaf woensdag 1 februari zal meester Rick Matser directeur a.i. zijn op CBS Keuchenius. Wij
wensen hem een fijne tijd toe. Donderdag 26 januari was meester Rick al even op school en heeft hij
zich al in diverse groepen voorgesteld. Hieronder stelt hij zichzelf ook aan u voor:

“Mijn naam is Rick Matser, ervaren interim-directeur voor basisscholen. Met
veel plezier zal ik per 1 februari a.s. functioneren als directeur op CBS de
Keuchenius.

Mijn benoeming zal in principe duren tot de zomervakantie. Ik ben op maandag,
dinsdag en donderdag op school aanwezig. U kunt me dan altijd aanspreken
over alle zaken de school betreffend.

Ik ben woonachtig te Axel in Zeeuws-Vlaanderen, niet echt naast de deur, maar
als het file-probleem niet al te zeer op gaat oplopen de komende tijd, zult u
hiervan verder niets merken”.

Gespreksplanner voor de gesprekken nav de rapporten / rapporten mee
Op dit moment zijn we druk met het afnemen van de citotoetsen
in groep 3 tot en met 8. Deze landelijke toetsen geven ons inzicht
in welke vaardigheden de leerlingen zich het afgelopen halfjaar
hebben eigen gemaakt naar aanleiding van ons onderwijs. Echter
de citotoets toetst lang niet alles. Wij vinden vaardigheden zoals
creativiteit, inlevingsvermogen, doorzetten, samenwerking,
humor, enz. zeker zo belangrijk en daarom geven wij het rapport
in een portfolio mee naar huis.
In het portfolio zit een werkstuk die de leerlingen zelf uitgekozen
hebben omdat ze daar bijvoorbeeld heel trots op zijn. Ook vinden
wij het belangrijk dat we niet alleen ‘kale’ uitkomsten en cijfers
geven maar dat we ook met elkaar moeten spreken.

Vrijdag 27 januari ontvangt u, via de mail, een gespreksplanner.
In deze gespreksplanner kunt u zelf aangeven op welk(e)
moment(en) u de leerkracht(en) van uw kind(eren) wilt spreken.
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Wilt u de voornaam van uw kind bij de juiste groep invullen? Zijn er meerdere leerlingen met
dezelfde voornaam in de klas dan graag ook de eerste letter van de achternaam.

Vanaf groep 4 geeft u een keuze aan in de gesprekken:
● 10 minuten ouder-kindgesprek + 5 minuten oudergesprek óf
● 10 minuten ouder-kindgesprek

Tijdens het ouder-kindgesprek wordt met name het gesprek met de
leerling gevoerd om te kijken hoe ze tegen hun ontwikkeling
aankijken en wat ze de komende periode willen leren.
De leerlingen van groep 8 worden met hun ouders door de
leerkracht uitgenodigd voor de schoolkeuze gesprekken. Deze gaan
buiten de gespreksplanner om. Deze schoolkeuzegesprekken vinden plaats vanaf maandag 6
februari.

Wilt u uiterlijk vrijdag 10 februari de gespreksplanner invullen? Daarna wordt deze vastgesteld. Dat
kan overigens wel betekenen dat het tijdstip van uw gesprek door de leerkracht iets wordt
verschoven; hij / zij loopt het rooster namelijk nog even na. Mocht dit het geval zijn, krijgt u hiervan
uiteraard bericht.

Op vrijdag 17 februari krijgen alle leerlingen die langer dan half schooljaar op school zitten hun
portfolio met daarin het rapport mee naar huis. Het is fijn wanneer zij deze dag in ieder geval een
geschikte tas bij zich hebben om de map mee naar huis te nemen.

Leefstijl: thema ‘Ken je dat gevoel?’
Het thema van Leefstijl is tot de voorjaarsvakantie ‘Ken je dat gevoel?’
Goed en respectvol omgaan met de gevoelens van onszelf en van anderen is iets wat we dagelijks
nodig hebben in ons contact met de mensen om ons heen. Goed omgaan met onze gevoelens is
echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal
beschikt over een groot scala aan woorden om deze emoties
te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot
vier basisemoties. Dat zijn boosheid, angst, blijdschap en
verdriet. Deze emoties staan centraal in dit thema.

Het jonge kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat
het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet
je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van deze
lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen
gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen.
Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over de juiste
woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze zich
voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte
gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In een aantal
lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat.

In de loop van de jaren wordt die woordenschat steeds verder uitgebreid. Kinderen leren niet alleen
aan te geven of ze boos of blij zijn, ze leren hier steeds meer nuances in aan te geven en leren
verwoorden welk gevoel er achter die boosheid of blijdschap schuilgaat. Daarnaast leren ze
gevoelens bij anderen te herkennen, wat de basis vormt voor het leren rekening te houden met
anderen.
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Oproep TSO medewerkers
Als het goed is, hebt u in de afgelopen weken een briefje in de
broodtrommel van uw zoon/dochter gevonden met een oproep voor
TSO-medewerkers. Er is tot nu toe geen enkele reactie geweest en
dat is erg jammer. We komen namelijk op dit moment structureel
iemand te kort op maandag en donderdag. Daarom willen we
nogmaals dringend een verzoek doen of u na wilt denken of u
TSO-medewerker wil worden. Voor informatie en/of uw aanmelding
kunt u contact opnemen met juf Karin. U kunt zelf uw dagen en
frequentie aangeven. Alle TSO medewerkers ontvangen een
vergoeding per keer dat ze helpen tijdens de overblijf.

Textielcontainer op het bovenbouwplein
Op het bovenbouwplein hebben wij al geruime tijd een textielcontainer van de Textielbank staan. Wij
werken hard om een ‘afvalvrije school’ te zijn en ook op deze manier willen we een steentje
bijdragen aan een beter milieu. Een leuke bijkomstigheid is dat we per ingezamelde kilo textiel €0,20
krijgen die we voor de school mogen besteden….en natuurlijk gaat dat bij ons in het ‘potje’ voor de
schoolpleinrenovatie! Op de foto kunt u zien wat er allemaal, in een gesloten zak, in de
textielcontainer mag.
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Schoolpleinrenovatie - kleuterplein
Het is u vast niet ontgaan dat de werkzaamheden voor de vergroening van ons kleuterplein in volle
gang zijn. Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie heeft BiesheuvelGroenprojecten kosteloos
voor ons het oude speeltoestel en de zandbakken verwijderd. In de kerstvakantie hebben een aantal
ouders, leerlingen en teamleden wat voorbereidende werkzaamheden gedaan, zodat in de eerste
week na de vakantie de hovenier van start kon gaan met de zijn werkzaamheden. Inmiddels zien we
de contouren van ons nieuwe plein steeds meer vorm krijgen. Zonder de hulp en steun van diverse
mensen en bedrijven was dit niet gelukt. L.A.W.Tol willen we bedanken voor de sponsoring van een
machine; Ronald In 't Veld, boswachter bij Staatsbosbeheer heeft ons voorzien van
boomstammetjes en wilgentakken; Boris Bijkerk van Phoenix Bv heeft tweemaal voor vervoer
gezorgd; Van Niko Vos van Vosgroenvoorzieningen ontvingen we gratis vijf grote boomstammen
en Zandhandel Hoeksche Waard is ons tegemoet gekomen bij het leveren van gecertificeerd
boomschors.

De komende weken zal het groen aangeplant gaan worden. Weet óf kent u iemand of een bedrijf die
het groen voor ons wil sponsoren, dan horen wij dat graag. Want hoe meer mensen willen bijdragen
aan ons groen, des te meer inheemse planten we aan kunnen planten en des te groener ons plein.
Tevens zoeken we nog iemand die een buitenkraan wil aanleggen en zullen we binnenkort de
ouders benaderen die voor de kleuters een buitenkeuken willen timmeren. We zijn trots op wat we in
korte tijd hebben kunnen realiseren en de wijze waarop we dit echt samen als Keuchenius samen
doen!

Nieuw MR lid gezocht
Via de mail hebt u deze week de oproep van de MR ontvangen. Zij zijn op zoek naar een nieuw lid
voor de oudergeleding. De oproep kunt u hier terug lezen.
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/nieuws-brieven

