
Nieuwsbrief oktober 2017 
 
 

Belangrijke data  
2 - 5 oktober Kamp groep 8 
4 oktober Geen inloopochtend 
5 oktober Staking onderwijs - school gesloten 
6 oktober Studiedag 1, alle leerlingen vrij 
11 oktober Inloopavond  en boekenmarkt 18.30- 20.00 uur 
13 oktober Boekenbal 
 gr 1/2 11.30-12.00 uur  
 gr 3/4 10.45-11.30 uur  
 gr 5-8 14.00-15.00 uur  
16 - 20 oktober Herfstvakantie 
23 oktober Weer naar school 
24 oktober Luizencontrole  
26 oktober Groep 7/8: ‘s middags vrij 

 Ouder-kindavond ‘Social Media & mediawijsheid’, 19.00-21.00 uur 
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Kind op Maandag 
Horen wij nog bij elkaar? Ruzies kunnen hoog oplopen, zoals in de verhalen van Jakob. 
Laban reist Jakob achterna omdat er godenbeeldjes zijn gestolen. Jakob vraagt zich af 
hoe Esau, die hij lang geleden bedrogen heeft, zal reageren. Na een ruzie kan je je 
afvragen: horen ze nog bij elkaar, ondanks alles. De kinderen ontdekken in deze periode 
dat familiebanden blijvend zijn en denken na over hoe je gebeurtenissen kan markeren en 
gedenken. 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
Je hoeft niet bang te zijn   
Je mag er zijn 
De Heer is mijn herder  
Wij zijn safe (gr 6) 
Wie ben jij? (gr 6) 
 
Vervangingen en staking 
Als alle leraren fit zijn is er geen probleem, de vertrouwde leerkracht staat voor de groep. Maar als 
er een griepgolf is, zoals nu, dan is het een lastig om ouders te informeren en invallers te vinden. 
Het is gelukkig tot nu toe wel gelukt en daarmee hebben we veel geluk gehad! 
We zijn ons ervan bewust dat het veel verschillende mensen waren, maar alle vervangers hebben 
aangeven fijn met de leerlingen gewerkt te hebben! 
 
Op 5 oktober zitten onze klassen sowieso zonder een juf of meester. Die dag staken ook wij, want 
het basisonderwijs legt op 5 oktober opnieuw het werk neer. De leraren deden dat in juni al; 
ditmaal duurt de landelijke staking een hele dag. Wij willen ze dat er meer leraren aangenomen 
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worden, zodat de werkdruk omlaag gaat. En extra geld om het verschil in beloning tussen leraren in 
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kleiner te maken. De vakbonden en de werkgevers 
in het basisonderwijs ondersteunen de actie. Alle scholen van onze stichting zullen deze dag 
gesloten zijn. 

Sociale vaardigheden  
We willen graag dat een kind leert samen te spelen, 
problemen op te lossen en goed met anderen om te 
gaan. Dat moedigen we aan door naar de kinderen toe 
te gaan en ze een compliment te geven als ze fijn met 
elkaar spelen. Het is goed om kinderen te laten 
merken dat we het waarderen als ze fijn met elkaar 
spelen. We geven aandacht voor positief gedrag, in 
plaats van alleen aandacht te geven bij negatief 
gedrag zoals ruzie. Dat betekent overigens niet dat 
ruzie maken niet mag of niet goed is. 

Ruzie hoort erbij en leert een kind om met conflicten om te gaan en ze zelf op te lossen. Het is een 
manier voor kinderen om te oefenen hoe ze moeten omgaan met situaties waar ze later ook mee te 
maken krijgen. Daarom is het goed dat je kind nu leert om ruzies op een goede manier door te 
komen en ze niet uit de weg te gaan.  

Komen ze er samen echt niet uit? Dan is het goed om in te grijpen. Dat begint met luisteren.‘Vraag 
beide partijen wat er is gebeurd. Dat is belangrijk omdat kinderen op zo’n moment graag hun verhaal 
willen doen. Stel je bij de ‘reconstructie’ open op: “Ik zie tranen. Is er iets gebeurd?”  Samen zoeken 
naar een oplossing. De volwassene in de rol van een bemiddelaar, op weg helpen door het 
probleem duidelijk te krijgen, zodat de kinderen zelf tot 
een oplossing kunnen komen. Uiteindelijk moeten ze het 
samen voor elkaar krijgen. Dat zijn lessen voor het leven. 

Verkoop Tweedehands Boeken 
In het lokaal naast groep 3 (lokaal nummer 5) zijn boeken 
te koop, alles mag weg voor € 1,00!! 
Sla nu uw slag…..tijdens de inloopavond is aankopen niet 
mogelijk, u kunt nu dagelijks even een kijkje nemen en de 
boeken direct meenemen. 

Boekenmarkt en projectavond op woensdag 11 oktober van 18.30 uur-20.00 uur 
We willen u als ouder  /opa / oma / tante / oom graag uitnodigen voor de 
boekenmarkt en projectavond! 
Dit jaar komt Marjan Houtman Lezen & Schrijven uit Puttershoek met een 
prachtige expositie van kinderboeken naar onze school. Hier kunt u samen 
met uw kind snuffelen tussen de boeken en eventueel een boek aanschaffen. 
U kunt de boeken direct meenemen en betaalt ter plekke contant (geen pin 
aanwezig). Bij besteding vanaf € 10 ontvangt u het gratis kinderboekenweek- 
geschenk: Kattensoep van Janneke Schotveld. 
 
Mocht u vooraf al een titel weten die u graag wilt aanschaffen tijdens de 
boekenmarkt dan kunt u altijd even mailen of bellen naar Boekhandel Marjan 
Houtman zodat zij het boek deze avond voor u mee kunnen brengen. 
E-mail: kantoor@marjanhoutman.nl. Telefoon: 078-6763052. 
U sponsort met uw aankoop onze school. 
In de klassen kunt u kijken naar de dingen die de kinderen in de projectweken hebben 

 
Nieuwsbrief CBS Keuchenius oktober 2017 2 



 
Afsluiting Kinderboekenbal op vrijdag 13 oktober 
De afsluiting van de Kinderboekenweek en het project vindt plaats op vrijdag 13 oktober 
onder schooltijd in de vorm van een ‘Kinderboekenbal’ in het speellokaal. Het speellokaal 
wordt omgetoverd tot een echte balzaal! De kinderen mogen in mooie (gala-)kleding op 
school komen voor een hapje, drankjke en een dansje... 
Wij zijn op zoek naar uw hulp! We zoeken nog ouders die hierbij aanwezig willen zijn en 
ons willen helpen met de bediening tijdens het boekenbal. U kunt u aanmelden bij de juf of 
meester van uw eigen kind(eren). 
gr 1/2 in de ochtend 11.30-12.00uur 
gr 3/4 in de ochtend 10.45-11.30uur 
gr 5-8 in de middag 14.00-15.00uur 
Helaas is het niet mogelijk om de ouders uit te nodigen vanwege de ruimte in het speellokaal. 

Ouder-kindavond groep 8 - ‘Social Media & mediawijsheid’ 
Dit schooljaar organiseren alle christelijke scholen in 
Oud-Beijerland een ouder-kind avond over 
Mediawijsheid. Op onze school is deze avond is 
gepland op donderdag 26 september, van 19.00 tot 
uiterlijk 21.15 uur, voor de leerlingen van groep 7 en 8, 
samen met één van hun ouders. 
 
Media oefent (on)bewust invloed uit op de mens en 
zeker op jongeren. Wat maakt sociale media zo 
populair? Waarom en hoe profileren jongeren zich? 
Welke emoties worden opgewekt? Hoeveel tijd 
besteden jongeren aan mediaconsumptie? Wat doen 

erotisch getinte videoclips en/of gewelddadige computerspelletjes met hen? 
 
Het programma zal gedeeltelijk met ouders & kinderen samen, maar ook voor een deel gesplitst 
worden doorlopen. Voor ouders wordt het gezichtspunt van de opvoeder belicht. Wat is het belang 
van het thema ‘Social Media’ als onderdeel van de totale opvoeding van het kind? Wat komt er op 
kinderen en jongeren af en in hoeverre moet je meegaan in de belevingswereld van het kind? Doel 
is om ouders te ondersteunen in het bepalen van hun eigen houding t.a.v. dit thema en de manieren 
waarop zij over dit thema met hun kind in gesprek kunnen gaan. 
Voor de leerling is het belangrijk dat hij/zij de invloeden van moderne (social) media en gamen kent 
en weet dat het keuzes vraagt om hier mediawijs mee om te gaan. Wat is de eigen 
verantwoordelijkheid van een jongere op het gebied van social media (cyberpesten)? Is een jongere 
zich voldoende bewust van de noodzaak van het stellen van grenzen bij gamen? Met de leerlingen 
zal worden gefocust op weerbaarheid. De leerlingen leren kritisch te luisteren/kijken, gecombineerd 
met de mogelijkheid om anderen positief te beïnvloeden. 
 
We hebben deze activiteit bewust ‘s avonds gepland, 
omdat ook de aanwezigheid van een ouder van groot 
belang is. Deze avond hoort bij ons lesprogramma; 
aanwezigheid is voor de leerlingen verplicht. Groep 8 is 's 
middags vrij. 
De avond wordt verzorgd door Stichting Chris & Voorkom, 
experts in het (voorkomen van) verslavingszorg. 
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Ouder- en leerlingtevredenheidsenquete - de uitslag! 
Voor de meivakantie hebben we een tevredenheidsenquête onder u en onder onze leerlingen van 
de groepen 5 tot en met 8 gehouden. De analyse en conclusies hebben even op zich laten wachten, 
maar we willen ze u niet onthouden. 
 
De enquête leverde voornamelijk hogere scores op! U beoordeelt de Keuchenius met een 7,6, net 
als 2 jaar geleden! De hoogste scores ontvingen we voor: 
● het schoolklimaat: Kinderen gaan (gelukkig!) met plezier naar school 
● de schooltijden en de manier waarop we de lestijd gebruiken 
● het didactisch handelen van de leerkrachten: we geven duidelijke instructie en de kinderen leren 

veel 
● de afstemming door leerkrachten op het kind: we sluiten in ons onderwijs goed aan bij het niveau 

en tempo van onze leerlingen. 
Op één of twee ouders na geven alle respondenten aan positief te spreken over school. 
Wij zijn hier uiteraard blij mee! 
 
Via de uitslag van de enquête vraagt u aandacht voor de communicatie over inhoudelijke zaken die 
op school spelen: het is u onvoldoende bekend wat de verbeterpunten van & ontwikkelingen binnen 
de school zijn en u heeft behoefte aan meer uitleg van wat we inhoudelijk doen. Wilt u dan wel ook 
de nieuwsbrief goed lezen…? 
Verder verwacht u dat leerlingen meer worden geactiveerd; hun zelfstandige rol moet worden 
versterkt. Het is ons beeld dat wij dat juist al meer doen dan op veel andere scholen in het primair 
(en zelfs het voortgezet) onderwijs gebeurt. We gaan dit punt nadrukkelijk tegen het licht houden dit 
schooljaar, maar nodigen u tevens uit om van de meeloop-ochtenden in de week van 6 november 
en 14 mei gebruik te maken. Dan kunt u zelf zien hoe we dit doen. 
 
Ook tijdige en complete informatievoorziening over activiteiten is een aandachtspunt. Deze 
onderwerpen stonden al op de lijst met door school voorgenomen ontwikkelingen, dus zowel via de 
nieuwsbrief als de site gaan we daar zeker wat mee doen! Waarschijnlijk komt er een nieuwe vorm 
(een ouder-app) bij… 
 

SPORTFESTIJN in Oud-Beijerland 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en ook zo benieuwd wat 
Oud-Beijerland jou te bieden heeft op sportgebied? Kom dan op 
vrijdag 6 oktober van 16:00-18:00 uur (met je ouders) naar het 
Sportfestijn OBL. 
  
Wat is er te doen?  
Sporthal de Boogerd wordt omgetoverd tot een groot festijn, waar 
veel valt te beleven en bewegen. Tijdens het vrolijke en sportieve 
evenement worden sportactiviteiten afgewisseld met spetterende 
demonstraties en entertainment. Zo kunnen de bezoekers 
kennismaken met BMX, tennis, hockey, voetbal en nog veel meer. 
Dit alles onder professionele begeleiding van de 
sportverenigingen. Ook is er de gelegenheid om gezellig iets te 
eten en drinken. Broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn ook van 
harte welkom. De deelnemersbijdrage is €2,- per persoon. Voor 
het inschrijfgeld krijg je ook één toegangskaartje voor het 
zwembad cadeau. Dit kun je op een ander moment inleveren om 
vrij te zwemmen! 

Nieuwsgierig!? Ga voor meer informatie naar het menu activiteitenaanbod en meld je aan op 
www.hoekschewaardactief.nl.  
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Crea  
Ook dit jaar gaan we, tijdens de creaworkshops, aan de slag met onze creatieve talenten!  
We hebben een aantal mensen gevonden die bereid zijn om dansles te geven, te leren koken en 
bakken en te leren bloemschikken! Daarnaast gaan we aan de slag met programmeren, hout 
bewerken, papier maché en andere technieken. De eerste workshopronde vindt plaats op de 
woensdagen 1, 8 en 15 november.  
Heeft u zin en tijd om te helpen? We horen het graag van u! Aanmelden kan bij juf Marijke 
m.kleinjan@csgdewaard.nl en juf Marianne m.vandenberg@csgdewaard.nl 
 
Zendingsnieuws 
Na een super geslaagde actie, waarbij heel veel kinderen heel veel rondjes gerend hebben, konden 
wij als CBS Keuchenius in mei ruim 3000 euro overdragen aan het team van World Servants, wat 
klaslokalen ging bouwen in Sierra Leone. 
Er is daar tijdens de zomervakantie hard gezwoegd en onlangs kregen we het bericht dat een 
aantal lokalen reeds in gebruik zijn genomen! 
Bijgaand wat foto’s en binnenkort zal er een filmpje op facebook staan. 
Namens alle werkers en namens de kinderen in Sierra Leona nogmaals hartelijk dank voor jullie 
inzet en bijdrage!  
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