
Nieuwsbrief mei 2018 
 
 

Belangrijke data 
20 april Koningsspelen; groep 5-8 13.30 uur uit 

Openstelling Parnassys fase 1 
23 april - 4 mei meivakantie 
7 mei groep 2 schoolarts; luizencontrole? 
8 mei leerlingenraad 
9 mei Inloopochtend groep 3 t/m 8; luizencontrole? 
10 en 11 mei vrij in verband met Hemelvaartsdag 
14 - 18 mei meeloopochtenden 
15 mei schoolreis (de informatiebrieven staan ook op de site) 
21 mei 2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij 
24 mei leerlingenraad 

Engelse dag 
29 mei Praktisch Verkeersexamen 
29 mei - 1 juni Avondvierdaagse 

Nieuwsberichten op de site 
Het thema van het Zomerfeest, een oproep uit de MR en komt er een schoolband??? Over deze 
en andere onderwerpen zijn recent nieuwe berichten op de site geplaatst. Leest u ze goed door? 
- Oproep van de Medezeggenschapsraad: wie komt er met ons meedenken? 
- Inschrijven Schoolkorfbaltoernooi zaterdag 23 juni 
- Nieuwe ronde Naschoolse muziekworkshops & opstart schoolband?!? 
- Spreekbeurten in groep 5 
- OERRR Natuurdag ‘Leer Overleven’ op Tiengemeten zondag 29 april 
- Welke verhalen en liedjes staan deze maand centraal? 
- Alle leerlingen groep 7/8 geslaagd voor het theoretische verkeersexamen 
- Join in! our new English Method… 
- Info over & thema van het Zomerfeest……………….... 

Kind op Maandag 
Deze maand hebben we geluisterd naar de verhalen over de ark van het verbond. Wat steeds 
naar voren komt in deze verhalen is dat God ons wil helpen als we het moeilijk hebben, maar ook 
dat God een heilig God is en niet zo maar te sturen valt.  
 
Aan de ene kant wil God dichtbij ons zijn, maar aan de andere kant mogen we vol ontzag naar 
Hem opkijken. 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
In de groepen hebben we, naast het Wilhelmus,  de volgende liedjes aangeleerd: 

- O Happy day (favoriete liedje van juf Lucy) 
- Our God is a great big God 
- Parel   
- Fitlala  
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/590-koningsspelen-spelletjes-en-sporten-bovenbouw-om-1330-uur-uit
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1870-openstelling-ouderportaal-parnassys
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/637-meeloop-ochtenden-kijkt-en-doet-u-mee
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/638-schoolreis-yes
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/642-join-in-our-first-english-day
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1703-medezeggenschapsraad-keuchenius
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/592-schoolkorfbaltoernooi
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1829-nieuwe-ronde-naschoolse-muziekworkshops-opstart-schoolband
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1860-spreekbeurten-in-groep-5
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1867-oerrr-natuurdag-leer-overleven-op-tiengemeten
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1885-welke-verhalen-en-liedjes-staan-deze-maand-centraal
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1883-verkeersexamen-groep-78
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1886-join-in-our-new-english-method
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/643-zomerfeest-met-als-thema-reis-door-de-tijd
https://www.youtube.com/watch?v=6zT8AyfsFmA
https://www.youtube.com/watch?v=eaXPXWBcE3I
https://www.youtube.com/watch?v=61olsp6h0GY
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA


 

Sociale vaardigheden  
Ook, of misschien wel juist vooral tijdens de pauzes is het belangrijk dat de kinderen zich op een 
goede, sociale wijze (leren) uiten. 
Wij als team hebben tijdens een LeerKRACHT bijeenkomst gesproken over de sfeer op het plein. 
We merkten dat veel kinderen het naar hun zin hadden, maar dat er toch ook altijd wel kinderen 
waren die zich verveelden. Vanaf dat moment zijn we bewust spelimpulsen gaan geven. We 
organiseren eens een balspelletje of een wedstrijdje. Dit heeft tot gevolg dat er meer kinderen actief 
bezig zijn. 
Uit dit punt vloeit ook het plan voort om het plein te verven. Wanneer er bepaalde spelletjes al 
geschilderd op het plein staan, stimuleert het de kinderen om lekker samen te spelen. En dan is t 
vaak: hoe meer zeer zielen hoe meer vreugd! 

Koningsspelen 20 april 
Het is bijna Koningsdag. Tijd voor een sportieve dag 
met Koningsspelen! 
Wilt u het programma nog eens nalezen? Kijk dan op 
onze website! (klik op de link hieronder) 
Groepen 1 t/m 4 
Groepen 5 t/m 8 

Welkom op school  
Liene en Elim komen al regelmatig wennen in groep 1c! 
We wensen jullie hele goede en leuke jaren toe op de 
Keuchenius! 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1699-koningsspelen-groepen-1-tm-4-hulp-gevraagd-voor-spelletjes
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/1701-koningsspelen-groepen-5-tm-8

