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Belangrijke data 
Weet u onze vernieuwde site te vinden? Onze agenda en uitleg over onderwerpen uit de agenda 
komt vanaf heden steeds kort(er) in de nieuwsbrief. Toelichting vindt u op de site. Klikt u op de 
link, dan heeft u alle informatie! 
5 maart Kwadraad Maatschappelijk werk: bijeenkomsten gescheiden ouders 
 (vervolgbijeenkomsten: 5 april, 18 mei en 8 oktober) 
7 maart Inloopochtend groep 3 t/m 8 
7 maart Techniekochtend groepen 1 en 2: Wie helpt er mee & materialen gezocht! 
7 maart Start Nederlandse Kinderjury 
16 maart Juf Marianne trouwt! 
19 maart Studiedag -leerlingen vrij 
 Informatiebijeenkomst instap / overstap naar het basisonderwijs 
22 maart Alle groepen: Voorronde Techniektoernooi 
29 maart Paasviering - hier vindt u het programma 
30 maart Goede vrijdag - alle leerlingen vrij 
2 april Tweede paasdag - alle leerlingen vrij 

Kind op Maandag 
Deze maand hebben we naar de verhalen van Jezus geluisterd waarin hij mensen geneest. We 
hebben geleerd dat lelijk doen tegen elkaar ook iets is wat genezen mag worden. 
 
De tekst van het lied ‘Hoe komt het toch…’, van Herman Boon, geeft goed aan waar het probleem 
vandaan komt en wat er aan gedaan kan worden. 
Ook zijn we al begonnen met het zingen van paasliedjes! 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
Hoe komt het toch...  
Samen op weg naar Pasen  

Nieuws komt vaker op de site (en minder in de nieuwsbrief) 
Ook de nieuwsberichten, over wat er zich in de school afspeelt, komen kort(er) in de nieuwsbrief. 
Ze worden wel toegelicht op de site: 
- Onze school is School op Seef 
- Activiteiten in de voorjaarsvakantie vanuit Hoeksche Waard Actief 
- Activiteiten in de voorjaarsvakantie: Op reis met de Vakantie Bijbel Klub 

Bouw! - hulp (groot)ouders gezocht voor begeleiding enkele leerlingen 
Op onze school leren enkele leerlingen met behulp van het programma Bouw! Dit is een digitaal 
programma voor risicokinderen op het gebied van lezen. 
Om dit goed te kunnen doen zijn we op zoek naar (groot)ouders of andere vrijwilligers die enkele 
leerlingen willen begeleiden bij het volgen van Bouw! Kunt u helpen? 
Wilt u zich dan opgeven bij juf Wilma: ib.keuchenius@csgdewaard.nl.  
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/414-kwadraad-maatschappelijk-werk-bijeenkomsten-gescheiden-ouders
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/445-techniekochtend-groepen-1-en-2-wie-helpt-er-mee
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/446-start-nederlandse-kinderjury
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/437-informatiebijeenkomst-instap-overstap-naar-het-basisonderwijs
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/449-voorronde-techniektoernooi
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/450-paasviering
https://www.youtube.com/watch?v=QW99XnqYiBE
https://www.youtube.com/watch?v=QW99XnqYiBE
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1311-cbs-keuchenius-school-op-seef
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1349-activiteiten-voorjaarsvakantie-hoeksche-waard-actief
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1369-ga-je-ook-mee-op-reis-met-de-vakantie-bijbel-klub
mailto:ib.keuchenius@csgdewaard.nl


Het programma Bouw! is ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam in samenwerking met 
Lexima (dyslexie-ondersteuner). Het bestaat uit 500 lessen, die kinderen doorwerken onder leiding 
van een tutor. De tutor kan een ouder, stagiaire, onderwijsassistent of een leerling uit de bovenbouw 
zijn. Naast deze tutors werken de kinderen vanaf groep drie ook twee keer per week met hun ouders 
aan de lessen. 
De kracht van het programma zit er in dat, naast gestructureerde computeroefeningen, met gerichte 
ondersteuning van een tutor vier keer per week wordt 
geoefend. Leerlingen hebben hierdoor een blijvend hogere 
kans op schoolsucces, emotioneel welbevinden en uiteindelijk 
een betere kans in de maatschappij. 
Overigens zijn de scores van onze school op dit vlak al 
jarenlang ruim voldoende tot goed. Met dit totale traject heeft 
de Hoeksche Waard een voorbeeldfunctie op het gebied van 
preventie en de aanpak van laaggeletterdheid en dyslexie.  

Sociale vaardigheden  
Kinderen (en juffen) houden vaak van grapjes. Toch kan een grapje soms anders overkomen dan 
we bedoelen. Vandaar dat we met de kinderen deze maand hebben gepraat over de volgende drie 
regels 
- Pas op met wat je zegt 
- Hou er rekening mee dat iets anders over kan komen dan je bedoelt 
- Als iets je geraakt heeft, zeg het dan! 
 
Juf Marianne trouwt op 16 maart! 
Juf Marianne trouwt op 16 maart met ‘haar’ Hugo! Uiteraard vinden de kinderen uit groep 3 dat héél 
erg leuk en spannend… 
‘s Middags zijn de kinderen natuurlijk vrij, maar wie weet hoeveel van hen een deel van de dag gaan 
meemaken... 
 
We wensen de juf een hele fijne en stralende dag toe! 
 
Even voorstellen 
Een nieuwe leerkracht in de school ter vervanging van de zwangere juffen... Wie mag deze nieuwe 
leerkracht zijn? 
Ik ben Leontine Koomans, 21 jaar en heb in januari de PABO afgerond. Nu kan ik de kennis en 
vaardigheden die ik verkregen heb tijdens de studie, in de praktijk brengen. Wat heb ik daar zin in! 
Een relatie opbouwen met de leerlingen, de leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden bijbrengen 
en dit alles in een plezierige en veilige omgeving. 
Mijn passie ligt bij de brede ontwikkeling. Naast de standaard vakken, wil ik daarom ook aandacht 
besteden aan vakken zoals muziek, Engels, techniek 
enz. Het liefst doe ik dit op een speelse manier 
waardoor leerlingen onbewust leren. Waar kan dat 
beter dan bij de kleuters? 
Daarnaast mogen alle kinderen zijn wie ze zijn en 
stimuleer ik hen om hun zelfvertrouwen te vergroten. 
  
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan op de 
Keuchenius en hoop u snel te ontmoeten. 
  
Leontine Koomans 

Welkom op school  
Deze periode zijn Jake en Mente bij ons op school komen wennen! Heel veel plezier in groep 1c 
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