
Nieuwsbrief april 2018 
 
 

Belangrijke data 
30 april t/m 2 april Goede vrijdag & Pasen: alle leerlingen vrij 
4 april Inloopochtend groep 3 t/m 8 
4 april Schoolvoetbal groep 5 en 6: spelleiders gezocht 
17, 18 april Eindtoets groep 8 
20 april Koningsspelen: groep 5-8 13.30 uur uit 
23 april t/m 4 mei Meivakantie 

Nieuwsberichten op de site 
Over deze recente activiteiten kunt u op de site / facebook meer lezen & zien: 
- Afwisselend spel op het schoolplein - Schilderen van het schoolplein - helpt u mee? 
- Een verzoek om mee te doen met een Onderzoek: Gezinsrelaties na scheiding 
- Schoolvoetbal groepen 5 en 6 
- Oproep van de Medezeggenschapsraad: wie komt er met ons meedenken? 
- Inschrijven Schoolkorfbaltoernooi zaterdag 23 juni 
 
Kind op Maandag 
Vanzelfsprekend bereiden de verhalen van de afgelopen tijd de kinderen voor op Pasen. Pasen: 
een ongelooflijk verhaal. 
Ongelooflijk op twee manieren: de discipelen en alle mensen die daarna het verhaal gehoord 
hebben kunnen hun oren haast niet geloven. Jezus? Weer opgestaan? Dat is bijna niet te 
geloven! En tegelijkertijd is het echt het ongelooflijkste verhaal wat ooit verteld is: ongelooflijk 
mooi! Want het was niet ‘zomaar’ een wonder. Het was een gevecht, een offer, een strijd op leven 
en dood. Een strijd die gewonnen is door het leven. Jezus overwon de dood. Voor ons! Voor ons? 
Wat een ongelooflijk goede boodschap! Samen met de kinderen proberen wij als leerkrachten 
deze boodschap elke dag weer een beetje meer te doorgronden door middel van liedjes, bijbelles 
en gesprekken. 
Wij wensen u zicht op deze boodschap toe tijdens de Paasdagen en alle dagen daarna.  

Een aantal liedjes die we zingen en/of aanleren… 
Weet je dat de lente komt  
Maria kwam bij het graf 
De steen is weg  
Hosanna  
Wij vieren feest  

Sociale vaardigheden: complimenten geven 
De laatste maanden zijn we bezig geweest met talenten ontdekken en met complimenten geven. 
De afgelopen maand hebben we deze twee zaken gecombineerd. 
Een complimentje geven kan soms al te makkelijk zijn, bijvoorbeeld: ‘Wat zie je er leuk uit!’ We 
hebben deze maand geprobeerd de kinderen complimentjes te laten geven die met het talent van 
het kind te maken hebben. Dit is best nog lastig, zeker als een kind een talent heeft wat niet zo 
opvalt. Toch is het gelukt en vlogen de complimentjes ons weer om de oren! 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/588-schoolvoetbal-groep-5-en-6
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1702-verbeteren-van-het-schoolplein
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1706-onderzoek-gezinsrelaties-na-scheiding
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1698-oproep-spelleiders-gezocht-schoolvoetbal-4-april
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1703-medezeggenschapsraad-keuchenius
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/592-schoolkorfbaltoernooi
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1705-kind-op-maandag
https://www.youtube.com/watch?v=FPw2R7uLlq8&list=PL8DHpuCCufO_r1fotR11xp7h_OzUXGaFm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FPw2R7uLlq8&list=PL8DHpuCCufO_r1fotR11xp7h_OzUXGaFm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n8hxMny3R2I
https://www.youtube.com/watch?v=n8hxMny3R2I
https://www.youtube.com/watch?v=4i9cRV5PUy0&index=1&list=PL8DHpuCCufO_r1fotR11xp7h_OzUXGaFm
https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM
https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM
https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1708-sociale-vaardigheden


Koningsspelen groepen 1 t/m 4 - Hulp gevraagd voor spelletjes 
Beste ouders verzorgers van de groepen 1 t/m 4, 
 
Op vrijdag 20 april vieren wij de Koningsspelen op school. We starten om 8.45 uur met een ontbijt in 
de eigen klas. Dit is een sociale activiteit. Wanneer uw kind een grote eter is raden wij u aan om 
thuis al iets te eten. Voor het ontbijt hoeven de kinderen niets mee te nemen. Rond 9.15 uur starten 
we op het grote schoolplein met de ‘Fitlala’, het lied van Kinderen voor Kinderen. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te doen! 
Om 9.30 uur gaan de kinderen op reis met onze Koning en maken een rondje door Nederland. We 
bezoeken elke provincie en spelen hier een spel, dat past bij de streek. De spelletjes eindigen om 
11.30 uur. De school is om 12.15 uur uit. De kinderen krijgen - tussen de spelletjes door- iets te eten 
en te drinken. Heeft uw kind een allergie? Wilt u zelf iets meegeven? 
 
Gaat u met ons mee op reis? 
Het wordt ouderwets gezellig op Koningsdag, komt u ons helpen tijdens de spelletjes? We werken 
met een waslijn die vol hangt met alle kaarten waarop de spelletjes staan beschreven. U bent vrij om 
een kaart te pakken van de waslijn en dit spel te gaan spelen met uw groepje (circa 6 kinderen per 
groepje). We werken niet met een tijdsschema. Spel gedaan? Hang de kaart weer aan de waslijn en 
kies een volgend spel. 
Kleine broertjes & zusjes zijn welkom! 
U kunt zich opgegeven bij juf Sabine (groep 3, s.degroot@csgdewaard.nl) of juf Wendy (gr 1C, 
w.devos@csgdewaard.nl’ of via de intekenlijst die bij de deur hangt van de verschillende groepen. 
Graag voor 13 april. 

Koningsspelen groepen 5 t/m 8 
Ook dit jaar zijn we met de bovenbouw weer uitgenodigd om mee te komen doen met de 
koningsspelen op de Kikkershoek. 
We gaan er gezellig met z’n allen op de fiets naar toe. Het programma begint om 08.45 uur en 
daarom moeten de kinderen al om 08.30 uur op school zijn. De school regelt iets te eten en te 
drinken voor tijdens de pauzetijd, maar extra drinken is geen overbodige luxe. 
 
Enkele opmerkingen: 

- Laat uw kind in sportkleren komen, echter niet met voetbalschoenen aan; 
- Bij slecht weer gaat de dag niet door. We zullen dan in de klas een alternatief programma 

verzorgen; 
- Als u het leuk vindt om mee te gaan, meldt u dan aan bij de betreffende leerkracht. 

 
Om 11.30  uur zijn de Koningsspelen afgelopen en fietsen we weer naar school. We volgen die dag 
een continurooster: op school hebben wij dan een Koningslunch (in plaats van ontbijt). U mag extra 
eten meegeven in geval u denkt dat uw kind het eten niet lust of het te weinig vindt. Daarna gaan wij 
in de klas afsluiten en zullen de kinderen om 13.30 uur al meivakantie krijgen! 
 
Wij kijken uit naar een gezellige, sportieve dag! 
 
Namens de commissie, 
Sabine, Wendy en Netty 

Welkom op school  
Groep 1c wordt versterkt door Ize, Gijs en Jonathan, die allemaal in april 4 jaar worden! We wensen 
jullie een hele fijne tijd toe op de Keuchenius! 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1699-koningsspelen-groepen-1-tm-4-hulp-gevraagd-voor-spelletjes
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
mailto:s.degroot@csgdewaard.nl
mailto:w.devos@csgdewaard.nl
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1701-koningsspelen-groepen-5-tm-8

