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Belangrijke data 
26 oktober Groep 7/8: ‘s middags vrij en  
 Ouder-kindavond ‘Social Media 

& mediawijsheid’, 19.00-21.00 uur 
1 november Inloopochtend groep 3 t/m 8 

Crea workshops 
7 - 10 november Meeloopochtenden 
8 november Crea workshops 
13 november Start schoolfruit 
15 november Crea workshops 
16 november Studiedag 2, alle leerlingen vrij 

10-minutengesprekken 
20 november 10-minutengesprekken 
30 november Nieuwsbrief december  

Kind op Maandag 
Voor elk kind gebeuren er elke dag leuke dingen en 
minder leuke dingen. Je bent lekker aan het spelen, je 
doet dingen die je leuk vindt… maar soms gaat het ook 
even mis en dan loop je te balen. Is dat erg? Of hoort 
het er gewoon bij? 
 
In Kind op Maandag worden deze periode verhalen verteld over Jozef. Er gebeurt van alles in zijn 
familie en in zijn leven. In zijn dromen buigen zijn broers voor hem, in de werkelijkheid gooien ze 
hem in een put. Jozef wordt als slaaf verkocht naar Egypte, maar doet het als slaaf erg goed. 
Later komt hij in de gevangenis terecht, nog weer later wordt hij onderkoning van Egypte. Zo zit 
zijn leven vol bergen en dalen, vol hoogte- en dieptepunten. Jozef zelf ziet in alles wat er gebeurt 
niet alleen geluk of tegenslag; hij gelooft dat God ermee te maken heeft, dat God steeds bij hem 
is. Daardoor komen de dingen in een ander perspectief te staan.. 
 
In een groep op school gebeuren elke dag dingen die ook in deze verhalen een rol spelen: 
jaloezie en ruzie, pijn, maar ook momenten waarop je elkaar te hulp schiet en dingen goed kunt 
maken. En gelukkig kan er op school ook af en toe gedroomd worden. Misschien kunnen de 
verhalen en uitwerkingen van deze periode daar een beetje bij helpen! 
 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
Go down moses  (Groep 6) 
Je hoeft niet bang te zijn... 

Schoolontwikkeling - kort verslag 1e studiedag 
Als school nemen we deel aan een ontwikkelprogramma genaamd ‘LeerKRACHT’! Dit is een 
aanpak die vanuit onderzoeksbureau McKinsey is opgezet en waarmee al een aantal jaren 
(basis)scholen worden getraind om bestaande vergader- en feedbackstructuren te veranderen. Op 
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de studiedag hebben we geoefend met een andere manier van vergaderen, namelijk via een 
‘bordsessie’. 
 
Ook hebben we onze visie ‘School met Talent - gepersonaliseerd leren binnen een sociale context’ 
overdacht en zijn we gestart met het formuleren van Gezamenlijk Gedragen Ambities. Dat is zeker 
voor ons team, waarin de afgelopen jaren veel nieuwe leerkrachten zijn komen te werken, belangrijk.  
 
Tot half januari volgen we elke dinsdag- of donderdagmiddag een vervolgtraining op de eerste 
studiedag. Ook 16 november gaan we hierop door. We gaan deze periode dieper in op specifieke 
methodieken om ons als team verder te ontwikkelen en onze samenwerking te versterken, waar 
onder Gezamenlijk Lesontwerp, Feedbacktrainingen, intervisie-vormen, gestructureerd bij elkaar 
kijken in de les, Leerling-arena enz. 
 
Inhoudelijk staan het onderwijs en de leerlijnen in de school goed op de rit. Daarom hebben we dit 
jaar voor een ontwikkeling gekozen die meer op structuur en organisatie gericht is, om ook vanuit 
die kant de onderwijsinhoud verder te versterken. 
 
Zending 
Nadat we vorig jaar een mooi bedrag hebben opgehaald voor World Servants, willen we nu graag 
geld gaan sparen voor de stichting ‘Pa en Zoon helpen’. 
Pa en zoon komen beiden uit de Hoeksche Waard en zijn sinds 2005 (na de tsunami) actief bij het 
ondersteunen van kleinschalige projecten in Sri Lanka. Zo komen zij ook geregeld op een 
dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking ‘Metta Daycare’. Daar worden kinderen 
5 dagen in de week opgevangen en ondersteund in hun ontwikkeling. 
Ze willen daar heel graag starten met een praktijklokaal. Hier kunnen de oudere kinderen leren 
koken, schoonmaken en bakken. Ze krijgen hier les in huishoudelijke klusjes en tuinonderhoud. Pa 
en Zoon willen hen hierbij graag helpen en wij willen samen met hen dit mooie project ondersteunen. 
 
Het maandagse muntje voor de zending is er, behalve bij de kleuters, bij heel veel kinderen en 
ouders (en leerkrachten) een beetje bij ingeschoten. Wij willen dit echter weer nieuw leven inblazen 
en zullen spaarpotten in de klas gaan zetten. De zendings-spaarpotten staan iedere maandag klaar! 
Wij sparen tot aan de voorjaarsvakantie voor Pa en Zoon. Natuurlijk mag u er ook op andere dagen 
iets instoppen ;-) 
In de crea zullen wij een bord ophangen waar we op kunnen bijhouden hoeveel er is opgehaald. Zo 
hopen we de kinderen nog enthousiaster te maken. 
Op vrijdag 10 november zal Robert Andeweg (zoon) in alle groepen iets komen vertellen over hun 
project. Wanneer u nu al wat informatie wilt hebben dan kunt u kijken op hun facebookpagina: 
https://www.facebook.com/paenzoonhelpen 
 
Afspraken ingangen en afscheid nemen 
Na de herfstvakantie is het gebruikelijk dat er bij de klapdeuren afscheid genomen wordt, dit geldt 
voor de groepen 3 t/m 8 en voor alle volwassenen die de kinderen naar school brengen. Ook is het 
de bedoeling dat kinderen en ouders de juiste ingang gebruiken, dit om veel geloop en filevorming in 
de gangen te voorkomen.  
Wilt u, als u kinderen in de kleutergroepen hebt, via die ingang de school binnenkomen? Als u 
oudere kinderen hebt, kunt u hen zelfstandig naar de eigen klas laten gaan en eventueel buiten nog 
even zwaaien. De oudere kinderen kunnen vaak ook het overblijf-eten van hun kleuterbroertje of 
-zusje wel even in de bakken doen. 
 
Als u iets te melden hebt en het kan niet via uw kind, of u komt ergens bij meehelpen, dan kunt u 
uiteraard doorlopen. Als we dit met zijn allen zo doen, dan kunnen de leerkrachten ook goed aan de 
kinderen de aandacht geven die we hen aan het begin van een dag willen geven! 
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Sociale vaardigheden  
Luisteren naar elkaar is voor kinderen in de basisschoolleeftijd erg belangrijk. Zo leert een kind zich 
in te leven in de situatie van een ander. Daarnaast is luisteren naar elkaar belangrijk omdat andere 
kinderen en volwassenen zich op die manier gehoord voelen. Het is fijn als je naar elkaar luistert, 
maar het is ook erg belangrijk om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Op die 
manier kunnen kinderen goed meedoen in discussies, kringgesprekken en interacties, en dat is weer 
goed voor hun ontwikkeling. 

Tijdens de lessen leren we: 
Goed luisteren doe je door… - iemand uit te laten praten 

- de ander de tijd geven om te vertellen 
- je proberen te verplaatsen in een ander 
- samen te vatten wat er is gezegd 
- doorvragen op het onderwerp 
- iemand aan te kijken 
- vragen te stellen 
- te knikken, te hummen 

 
Meeloop-ochtenden op 7-10 november 
Sinds enkele jaren kennen we meeloop-ochtenden waarop u een kijkje in onze keuken kunt nemen! 
U bent heel hartelijk uitgenodigd om in de groep van uw kind een deel van de ochtend mee te 
draaien! Opgeven is mogelijk bij de leerkrachten van uw kind. In de agenda heeft u kunnen lezen dat 
dit mogelijk is op 7, 8, 9 en 10 november! 

EU-Schoolfruit 
Onze school doet ook dit jaar weer mee met het 
EU-Schoolfruitprogramma, een stimulans om  fruit en groente te 
eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis 
schoolfruit voor alle leerlingen. De kinderen krijgen dit extra, dus 
naast hun eigen pauzehap. 

Schoolgebedsgroep  
Zoals u misschien weet is er binnen de Keucheniusschool een gebedsgroep van ouders die thuis bij 
elkaar komt om samen te bidden en te danken voor de school. Wij vinden het belangrijk dat op 
school de goede dingen gebeuren en daarom brengen we het onderwijs, de leerkrachten, de 
directie, de klassen en de kinderen in gebed bij God. 
We vinden het fijn als we nog meer ouders/verzorgers of betrokkenen bij school mogen 
verwelkomen. Of u nu hardop wilt mee bidden, of alleen in geloof aanwezig wilt zijn, iedereen is 
welkom. Als u zelf of uw kind een gebedspunt heeft, voelt u zich dan vrij om dit aan één van ons 
doorgeven. 
Het is doorgaans elke eerste woensdag van de maand van 9.00 – 10.00 uur, maar er kan wel eens 
van afgeweken worden. 
De eerstvolgende data van het schoolgebed is 1 november bij: Marit Nieuwburg, Karrespoor 19. 
Voor vragen en of meer informatie kunt u contact opnemen met André en Annelies Kruithof (ouders 
van Boike groep 6 en Jitse groep 4): andreannelieskb@kpnmail.nl of 0186-623880 
of met één van de anderen. 
 
School-Op-Seef 
Na een jaar hard werken, mogen wij dan eindelijk op 12 februari 2018 ons felbegeerde label in 
ontvangst nemen. Wij zijn dan officieel School op Seef! 
Op de manier waarop we dat gaan doen informeren wij u later. 
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Ondertussen gaan de praktijklessen gewoon door. Op woensdag 25 oktober hebben alle kinderen 
een praktijkles gehad over oversteken en binnenkort krijgen de leerlingen uit groep 6,7 en 8 een 
dode hoek les van een echte vrachtwagenchauffeur. 
De eerste verantwoording voor veilig gedrag in het verkeer 
ligt vanzelfsprekend bij de ouders; vanuit school willen 
graag een aanvulling zijn op de verkeersopvoeding. 
We zijn heel blij met de verkeersouders Sandra Middelhoek 
en Diana Wessels en het kan zijn dat zij u af en toe om hulp 
vragen om te assisteren bij de praktijklessen. 
 
Jeugdteam Hoeksche Waard 
Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van 
welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u één vast aanspreekpunt, 
die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en / of op zoek gaat naar 
gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de 
ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts 
etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij. 

Samen opgroeien, samen opvoeden  
• Wat is ‘normaal’ gedrag voor een kind? 
• Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst? 
• Help! Een puber in huis! Wat nu? 
• Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind niet luistert? 
• Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden? 
Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij 
de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer 
vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche Waard 
voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het jeugdteam voor vragen of 
hulp. 
 
Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, 
zoals contactgegevens en aanmeldformulieren. 
U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op 
nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl. 
 
Welkom op school  
Luna Goudkamp wordt 30 november 4 jaar, van harte gefeliciteerd en welkom op de Keuchenius! 

Afsluiting project & kinderboekenweek 
Op 11 oktober hadden we een geslaagde afsluiting van het project 
en de kinderboekenweek. 
Op de boekenmarkt zijn er veel boeken verkocht! Dankzij uw 
aankoop mag de school voor ruim € 100,- boeken uitzoeken voor 
in de schoolbibliotheek. 
Daarnaast was er in alle klassen veel moois te zien over wat de 
kinderen geleerd en gemaakt hadden. Griezelen kan best leuk 
zijn, zolang het maar niet gruwelijk wordt… 
En wat een fantastische afsluiting hebben we gehad op de vrijdag 
voor de herfstvakantie. Het was een echt feest! De DJ draaide 
swingende liedjes en voor tussendoor was er iets lekkers. Voor foto’s en filmpjes kunt u terecht op 
onze facebook pagina.  
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