
Nieuwsbrief januari 2018 
 
 

Belangrijke data 
8 of 9 januari Luizencontrole 
10 januari Inloopochtend groep 3 t/m 8 
11 januari Kleuterinloop 
15 - 26 januari Toetsweken 
18 januari 19.30u Voorlichting VO door Willem v Oranje op De Hoeksteen (zie website) 
24 januari Start De Nationale Voorleesdagen 2018 (zie website) 
25 januari Start Poëzieweek 
31 januari Afsluiting Poëzieweek 
1 februari Kleutergroepen biebbezoek 
2 februari Afsluiting De Nationale Voorleesdagen 2018 

 
 

IN HET LICHT 
 

In de donkere nacht 
verschijnt een licht 

en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 

 
Eeuwenlang al voorzegd: 

het woord van God 
dat geboren wordt. 

Hoop waar 
de wereld 
op wacht. 

 
(Matthijn Buwalda) 

 
 

 

Het team van CBS Keuchenius wenst u  
fijne feestdagen en een gezond en gezegend nieuwjaar! 

 

Opbrengst Pa & Zoon helpen 
Gisterenavond heeft de verkoop van de knutsels € 290,- opgeleverd voor de goede activiteiten 
van Pa & Zoon helpen. Samen met de opbrengst van de zendingspotjes komen we op een 
totaalbedrag van €460,-. We zijn blij met deze mooie opbrengst! 

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

https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/267-voorlichtingsavond-vo-voor-ouders


Kind op Maandag 
De afgelopen weken hebben de kinderen geluisterd naar de Bijbelverhalen die vooraf gaan aan de 
geboorte van Jezus. Door het vertellen van deze verhalen en het aansteken van de adventskaarsen 
richtten we ons op het komende kerstfeest. 
Een van de geschiedenissen die is verteld, is de geboorte van Johannes de Doper. Hij is bij uitstek 
de persoon die de climax van advent - verwachting van iets nieuws - vertegenwoordigt. 
De boodschap dat er iets nieuws staat te gebeuren klinkt al sterk door in de aankondiging van zijn 
geboorte. ‘Komst’ (‘adventus’ in het latijn) is het hart 
van zijn verkondiging: hij is de heraut die moest 
verkondigen dat de Koning komt! Het Lam Gods dat 
de zonde - alles wat verkeerd gaat - weg zal gaan 
nemen van de wereld. Johannes is als de vriend 
van de bruidegom, die blij mag aankondigen dat de 
Bruidegom eraan komt! 
We hebben het er ook over gehad waarom het mooi 
is dat kerst gevierd wordt in de donkerste maand. 
Het licht schijnt in de duisternis. Maar ook in landen 
waar de decembermaand niet donker is, wordt kerst 
gevierd. Wat één van de kinderen de opmerking 
ontlokte: ‘In Australië vieren ze het Licht wat komt in 
de Lichternis.’ 

 

 

 

 

 
 

 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
Dag ster, kleine ster 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
Jezus is geboren 
Wij zijn op weg 
Komt allen tezamen 
Stille nacht 

Dank voor alle hulp van ouders en ouderraad 
Dankzij de hulp van velen hebben we een fijn sinterklaasfeest gevierd, was alles snel weer 
opgeruimd en is de school omgetoverd naar een fijne kerstsfeer. Ook het kerstfeest van afgelopen 
woensdag kon niet zonder uw hulp. Hartelijk dank!  
 
Als u in de gelegenheid bent: morgenochtend, 22 december vanaf 9.00 uur, moeten alle 
kerstversieringen weer opgeruimd worden. Daar kunnen de juffen en de paar hulpouders die zich 
hebben opgegeven nog hulp bij gebruiken! 
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https://www.youtube.com/watch?v=AM55lP9Vnsc
https://www.youtube.com/watch?v=NEnI7qv0Y0E
https://www.youtube.com/watch?v=LqgMlqFCA0Y
https://www.youtube.com/watch?v=3VEl1k3YrA4
https://www.youtube.com/watch?v=-ofSJsoxXbs
https://www.youtube.com/watch?v=nLo9yJIOEhk


Nieuws komt vaker op de site (en minder in de nieuwsbrief) 
Weet u onze vernieuwde site te vinden? Nieuwsberichten, over wat er zich in de school afspeelt, en 
uitleg over de agenda van de komende weken zal steeds vaker kort(er) in de nieuwsbrief komen en 
worden toegelicht op de site. 
Zo staat er nu op de site meer informatie over: 
- Tutorlezen 
- De Nationale Voorleesdagen 
- Voorlichting Voortgezet Onderwijs 

Sociale vaardigheden 
Als school vinden we het belangrijk om talenten van de 
leerlingen zichtbaar te maken. Daar besteden we tijdens 
de lessen behoorlijk wat aandacht aan. 
Bij het praten en zichtbaar maken van talenten kan het 
vergelijken van elkaar in de hand gewerkt worden. Dat is 
juist niet de bedoeling - iedereen is uniek en kan andere 
dingen goed. 
Aan ons, volwassenen, de taak om elk kind te laten 
groeien in zijn of haar eigenwaarde. Als leerkrachten 
leren wij de kinderen om de andere kinderen te zien, 
elkaar te respecteren en elkaar ook te WAARDEREN.  
Door de talenten van de kinderen zichtbaar te maken in 
de school helpen wij de kinderen zichzelf en de ander 
steeds meer te waarderen, zodat iedereen tot zijn/haar 
recht komt. 
 
Start van de Nationale Voorleesdagen 2018 
Op woensdag 24 januari starten de nationale voorleesdagen. Donderdag 25 januari start de 
Poëzieweek. Op woensdag 24 januari is er een feestelijke opening op school, met aansluitend op 1 
februari voor de kleuters een bezoek aan de bibiotheek. 
 

Niets is zo leuk als voorgelezen te worden. Weet u dat dit ook echt heel 
belangrijk is? Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 
bezorgt kinderen veel plezier. In Nederlandse gezinnen lezen ouders veel 
en vaak voor, blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. In gezinnen met 
kinderen van 3 en 4 jaar lezen alle ouders voor. 
Zo vroeg mogelijk met voorlezen beginnen is belangrijk. Het is goed voor de 
taalontwikkeling en vergroot de woordenschat. Praten over een verhaal of 
illustratie stimuleert de fantasie. Kinderen herkennen situaties en emoties 

uit hun eigen leven en leren die emoties onder woorden te brengen. Kinderen die vaak worden 
voorgelezen, hebben later minder moeite om zelf te leren lezen. 

 
Dit jaar is Ssst! De tijger slaapt (prentenboek van 2018) 
Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de                   
weg… Gelukkig heeft Kikker een idee: met een        
ballon zweven ze over de tijger heen. Daarbij        
kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Blaas je mee,         
zodat alle dieren veilig aan de overkant komen? 
 
De mini-editie van het prentenboek is voor slechts        
€ 4,95 verkrijgbaar, inclusief  een gratis app. 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/983-heel-de-school-leest-tutorlezen


Een nieuwe collega op onze school 
Een nieuw gezicht op de Keuchenius en daarom wil ik mij graag 
voorstellen. Mijn naam is Sylvia Kooij en ik ben 33 jaar oud. Ik heb een 
zoontje van 4 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te lezen, sporten en 
wandelen doe ik ook erg graag. 
 
Vanaf 1 februari 2018 hoop ik op maandag en dinsdag voor groep 1c te 
staan. 
Sinds 2008 sta ik al voor de kleuters. Eerst in Rotterdam, daarna heb ik een 
overstap gemaakt naar Barendrecht en Ridderkerk. Al die jaren heb ik, 
naast mijn invalwerkzaamheden in de midden- en bovenbouw, met veel 
plezier gewerkt in de groepen 1/2. 
 
Ik vind het prachtig om te zien hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en het is bijzonder hier een 
steentje aan bij te mogen dragen. 
Ik kijk er naar uit om op de Keuchenius te beginnen en hoop u binnenkort te ontmoeten. 

Welkom op school  
Na de kerstvakantie zal onze school verrijkt worden met 
Tobias in groep 3 en zijn broertje Samuel in groep 1c. 
De jongens verhuizen vanuit Rotterdam naar ons dorp. 
Ook Bjarne gaat de kleutergroepen versterken. 
Fijne tijd op de Keuchenius, jongens! 
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