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Belangrijke data 
5 december sinterklaasfeest; leerlingen ‘s middags vrij 
6 december GEEN Inloop 
 19.00 uur: Versieren van de school voor kerst 
12 december alle leerlingen ‘s middags vrij ivm studiemiddag; wellicht staking 
20 december 18.30 uur: kerstviering 
22 december Kerstversiering opruimen met een aantal hulpouders 
22 december - 5 januari kerstvakantie 
9 januari luizencontrole 

Kind op Maandag 
De afgelopen weken hebben de kinderen 
geluisterd naar de verhalen over Jozef. Het 
leven van Jozef begint heel prettig voor hem: 
hij is de lieveling van zijn vader, maar 
wanneer hij ouder wordt gaat zijn leven niet 
bepaald over rozen. Toch gebruikt God hem 
om uiteindelijk het volk Israël te redden. Dit 
volk had niet gered kunnen worden, wanneer 
Jozef zijn broers niet vergeven had. 
 
Na de verhalen van Jozef zijn nu de verhalen 
over een andere lievelingszoon aan de beurt. We vieren over een paar weken dat Jezus werd 
geboren. 
Ook zijn leven ging niet over rozen, maar Hij redt de wereld door zijn eindeloze geduld en vergeving. 
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Een aantal liedjes die we aanleren… 
Jozef had een jas 
Ga je mee op zoek naar het koningskind 
Knoop het even in  je oren  
Ga je mee naar de Koning? 
 
Sociale vaardigheden 
Op onze school willen we graag dat de kinderen hun talent laten zien en ontwikkelen. Bij sommige 
kinderen is het wel duidelijk wat hun talent is, maar andere kinderen hebben nog wat hulp nodig om 
te ontdekken wat hun talent is. Die hulp kan komen van leerkrachten èn medeleerlingen. In het 
kader daarvan zijn de afgelopen weken gerichte lessen gegeven. 
 
De kleuters: de juf heeft met de leerlingen gesproken over wat je talenten zijn. Na de les lieten de 
kinderen al zien waar ze goed in zijn: troosten en helpen. De les heeft nog het vervolg van het 
plakken van de talenten op de berg, met aan de top je grootste talent.  
Een andere kleuterjuf heeft een werkblad gebruikt. De kinderen zetten een cirkel om waar ze goed 
in zijn. Vervolgens is de juf met de kinderen in gesprek gegaan over de omcirkelde talenten. 
Groep 3 heeft ook talenten geplaatst op de berg. De vragen waarover nagedacht werden waren: 
Waar ben je goed in? Kun je overal goed in zijn? Is het erg als er een aantal dingen zijn die 
onderaan de berg liggen? 
Groep 4 heeft talenten-woorden uitgeknipt en voor elkaar laten opplakken. Ze mochten ook voor 
zichzelf een talent kiezen. 
Groep 5 heeft gepraat en gewerkt over talenten die niet snel opvallen. 
Groep 6 is begonnen met het nadenken over eigen talenten en heeft het kwaliteitenspel gespeeld. 
In groep 7/8 hebben de leerlingen voor elkaar talenten bedacht. 

Onderwijsontwikkeling: LeerKRACHT en Leerlingarena 
Met ingang van dit schooljaar zijn we, in het kader van onderwijsvernieuwing, gestart met 
LeerKRACHT. We zijn een aantal instrumenten, die ons werk vergemakkelijken en inhoudelijker 
maken, aan het uitproberen in de school. Zo zijn we dinsdag 28 november gestart met een eerste 
keer ‘Leerlingarena’. Het doel van de Leerlingarena is om feedback te vragen aan de leerlingen over 
de kwaliteit van het onderwijs. 
Hoe werkt dit? 
- 5 tot 7 leerlingen worden gevraagd om deel te nemen aan de arena en hun mening te geven; 
- Eén van de leerkrachten is gespreksleider, die de vragen stelt aan de leerlingen; 
- De vragen zijn door de leraren van tevoren bedacht en gericht op de kwaliteit van onderwijs; 
- De vragen zijn van tevoren door de gespreksleider voorbereid met de leerlingen. 
 
De leraren zitten om de leerlingen heen en 
luisteren, ze mogen géén vragen stellen of 
opmerkingen maken tijdens de arena. De 
leerlingen en de gespreksleider zitten als het ware 
in een vissenkom en de leraren zitten aan de 
andere kant van het glas. Op deze manier zorgen 
we voor een veilige setting voor de leerlingen. 
De leraren maken aantekeningen.  
Na de arena evalueren de leraren de uitkomsten 
en zij bepalen wat ze ermee gaan doen. De acties 
die voortkomen uit de arena worden 
teruggekoppeld naar de deelnemende leerlingen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2cciu4nyIuE
https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec&list=PL2_6tjWcrHi-9YA75kjbIFvSkTzCXOSsF
https://www.youtube.com/watch?v=Uc6FzoTd40A&index=6&list=PL2_6tjWcrHi-9YA75kjbIFvSkTzCXOSsF
https://www.youtube.com/watch?v=txg8lsvS4I8&index=7&list=PL2_6tjWcrHi-9YA75kjbIFvSkTzCXOSsF


Overblijf 
Op 21 en 22 december is Marit Nieuwburg niet bereikbaar. 
Wilt u uw kind aanmelden voor de overblijf dan kunt u vanaf 
8.00 uur bellen naar school (0186 618246) en vragen naar juf 
Karin. 

Nieuwe site in de lucht 
Onze school heeft een geheel vernieuwde website! Heeft u 
die al ontdekt? Hij is nog niet helemaal gevuld, maar we zijn 
een heel eind op weg. Het adres is uiteraard onveranderd: 
https://keuchenius.csgdewaard.nl 
 
De websites van de scholen hebben een openbaar deel, waar 
iedereen toegang toe heeft en een besloten gedeelte dat 
alleen toegankelijk is voor ouders en medewerkers. De 
toegang tot het besloten deel wordt komende maand mogelijk 
gemaakt. In 2018 wordt hier ook nog een ouderapp aan 
gekoppeld. 

Binnenkort: werkzaamheden Wolweversweg  
Binnenkort gaat de gemeente onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren aan de Wolweversweg, ter hoogte van het nieuwe 
verzorgingstehuis. Daardoor zal de school via die straat 
minder goed bereikbaar zijn. De werkzaamheden staan 
gepland van Maandag 4 december 7.00 uur t/m Vrijdag 8 
december 16.00 uur. 
 
In de Vlasakkerweg (waar zich tevens de afzetzone voor de 
scholen bevind) zal tijdelijk tweerichtingsverkeer worden 
toegestaan. Aan de Zoomwijcklaan worden extra 
parkeervakken gecreëerd, we raden ouders van kleuters aan 
daar te parkeren.  

Stagiaire groep 4 

Ik ben Liza Somers, 20 jaar en woon in Oud-Beijerland. Dit jaar ben ik gestart 
met de opleiding Social Work op Hogeschool Rotterdam. In het eerste half jaar 
loop ik 56 uur stage. Het doel van deze stage is contact maken met de 
doelgroep en activiteiten te ondernemen. Ik kon kiezen voor kinderen, 
langdurige zorg of buurten/wijken. Ik heb gekozen voor de doelgroep 
kinderen, omdat ik vanaf het 3e jaar voor het jeugddomein wil gaan. Ik vind 
het namelijk erg leuk om met kinderen te werken. Ik ben benieuwd waarom 
kinderen op een bepaalde manier denken en hiernaar handelen. Mijn stage 
hier in groep 4 zal duren tot de kerstvakantie en ik ben er op woensdag en 
vrijdag.  
Groetjes, Liza 

Sinterklaasfeest 5 december 
Het is alweer bijna 5 december, pakjesavond. Natuurlijk wordt de verjaardag van Sinterklaas ook op 
de Keuchenius gevierd.  
Op zee was er een flinke storm, waarin de Sint en hun pieten zaten. De Sint vroeg daarom de 
leerlingen om mee te denken om op een andere, snellere manier op de Keuchenius te komen op 5 
december.  
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De leerlingen kwamen met een goed idee: een helikopter!  
Aankomende dinsdag 5 december zal de Sint en zijn pieten landen op het plein van de 
Keuchenius... Alle voorbereidingen zijn in volle gang om de helikopter veilig te laten landen op het 
bovenbouwplein! 
 
Vanaf 8.35 uur worden de leerlingen  in de klas verwacht, zodat we daarna met zijn allen op het 
plein kunnen verzamelen. De Sint zal dan om 9.00 uur landen op het plein met zijn helikopter.  
Na de aankomst zullen de leerlingen van groep 1-4 in groepjes een gezellig sinterklaas-circuit gaan 
doen. Groep 5-8 zal in de klas de surprises van elkaar gaan bewonderen en uitpakken.  
Wij kijken uit naar een gezellige sinterklaasochtend; de kinderen hoeven geen pauzehap mee te 
nemen. 
De filmpjes van ons sinterklaasverhaal zijn te bekijken via de facebookpagina van onze school of via 
ons YouTube-kanaal. 

Kerst en zending 
Op vrijdag 11 november heeft Robert Andeweg, a.k.a. ‘zoon’ van de stichting ‘Pa en Zoon helpt’, 
middels een powerpoint in de klassen laten zien waar de kinderen voor sparen.Het is fijn dat de 
leerlingen echt betrokken zijn bij dit project. Er wordt regelmatig wat geld in het spaarpotje gestopt. 
Op maandagmorgen, maar ook op andere morgens! 

Zoals u misschien wel in de hal gezien heeft, stijgt de geldmeter gestaag. We zitten al op €135,-! 

6 december, 19.00 uur: school versieren voor kerst 
Een aantal ouders hebben zich opgegeven om woensdagavond 6 december de kerstversiering op te 
helpen hangen. Mocht u zich niet hebben opgegeven en u wilt toch komen helpen: heel hartelijk 
welkom! 

20 december: kerstviering op school, aanvang waarschijnlijk 18.30 uur 
Dit jaar vieren we het Kerstfeest in de klassen. Het wordt een beetje een ‘ouderwets’ Kerstfeest: elke 
groep viert kerst volgens een eigen programma. 
 
Rondom de viering staat er nog een actie voor het mooie doel van ‘Pa en Zoon helpt’ op het 
programma. Zowel over het kerstfeest, als over deze actie ontvangt u binnenkort een aparte 
nieuwsbrief. 

Oproepje voor potjes en vuurkorven voor de kerstviering 
Voor de kerstviering zijn we op zoek naar glazen potjes (voor waxinelichtjes) 
en 3 vuurkorven. Als u een vuurkorf te leen heeft voor het kerstfeest op 
woensdagavond 20 december, wilt u dit dan mailen naar 
d.vantoornburg@csgdewaard.nl. De glazen potjes kunt u vanaf maandag 4 
december meegeven naar school. Deze kunnen de kinderen inleveren bij hun 
leerkracht.  

Welkom op school  
Mijn naam is Jolanda Saly. Ik ben getrouwd en woon, samen met mijn man en 
drie kinderen, in Oud-Beijerland. 
 
Per 1 november ben ik, als onderwijsassistent, op de Keuchenius begonnen. Op 
dinsdag en donderdagochtend geef ik aan een aantal kinderen ondersteuning op 
het gebied van taal. Dit zal ik voorlopig tot aan de zomervakantie gaan doen. 
De kinderen en ik zijn inmiddels aardig aan elkaar gewend en we hebben al met 
plezier aan de specifieke aandachtpunten gewerkt. 
 

Naast Jolanda is ook Jesse onze school komen aanvullen - hij zit sinds een week in groep 7. 
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