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Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 
  
In dit informatieblad treft u alle praktische informatie aan die u voor schooljaar 2019-2020 moet 
weten. Onze schoolgids, met onder andere onze visie en veel achtergrondinformatie, staat op de 
site. De site, de schoolgids en dit informatieblad geven u een goed beeld van wat u van de 
Keuchenius kunt verwachten. 
  
Wij zien uit naar een leuk en leerzaam schooljaar en zullen hier als team  ons uiterste best voor 
doen. Helpt u van thuis uit mee? 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Anke Ende (adjunct-directeur, a.ende@csgdewaard.nl) 
Marco de Jong (m.dejong@csgdewaard.nl) 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Eerste schooldag 2 sept 2019 
Herfstvakantie 21 t/m 25 okt 2019 
Kerstvakantie 23 dec 2019 t/m 3 jan 2020 
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 feb 2020 
Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 apr 2020 
Meivakantie 20 apr t/m 1 mei 2020 
Bevrijdingsdag 5 mei 2020 
Hemelvaart  21 t/m 22 mei 2020 
2e Pinksterdag 1 juni 2020 
Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug 2020 
Studiedagen: ma 16 sept, wo 25 sept 2019 
 vr 24 jan, do 28 mei, di 30 jun 2020  

Talentenmiddagen 
De workshops vinden dit schooljaar plaats op 
‘Talentenmiddagen’: 6 series van twee dinsdag- en 
donderdagmiddagen  van 13.45 – 15.15 uur. 

 

 
Bereikbaarheid leerkrachten 
De mailadressen van alle teamleden staan op de 
site vermeld, op de teampagina. 

Meeloopochtenden 
Op onze school is het ook mogelijk om eens ‘een 
kijkje in de keuken’ te nemen. In november en mei 
heeft u in alle groepen de mogelijkheid om een 
deel van de dag mee te draaien. In de 
schoolkalender vindt u de data waarop dat 
mogelijk is. Bij de leerkracht van uw kind kunt u 
zich inschrijven voor een bepaald dagdeel. 

Inloopochtenden 
De eerste woensdagochtend van de maand gaan 
de deuren voor de groepen 3-8 om 8.30 uur open. 
U kunt die ochtend met uw kind de klas inlopen om 
samen het schoolwerk te bekijken. 
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Gym 
De gymlessen vinden vanaf groep 3 plaats in 
gymzaal ’t Paradijs, vlak naast het gemeentehuis. 
De groepen 4 - 8 gymmen elke week twee keer. 
Groep 3 gymt één keer in de week. In plaats van 
een tweede les spelen zij in de middagen extra 
buiten. 
De groepen 4 en 5 worden op maandag om 13.20 
uur op school verwacht om naar de gymzaal te 
gaan.  
De leerlingen van de groepen 3 moeten op 
donderdag vanaf 8.35 uur door hun ouders bij de 
gymzaal worden afgezet.  
 
De gymtijden zijn als volgt: 
Maandag 
13.30 - 14.30u groep 4 & 5 
14.30 - 15.30u groep 6, 7 en 8 
Donderdag 
8.45 - 9.30u groep 3 
9.30 - 10.15u groep 4 
10.15 - 11.00u groep 5 
11.00 - 11.45u groep 6, 7 en 8 
 
De gymlessen worden op donderdag gegeven 
door juf Ingeborg. 

 
Andere afspraken over de gymlessen 
Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding 
nodig: een sportbroek, T-shirt of een gympak. 
Gymschoenen zijn verplicht ter voorkoming van 
voetwratten en blessures (geen zwarte zolen). 
 
Voor de kleuters moeten de gymschoenen 
(instappers of schoenen met klittenband) voorzien 
zijn van een naam. Deze blijven het gehele 
schooljaar op school. De kleuters gymmen in het 
speellokaal in de kleding of in hun ondergoed. 
 
 

Informatieavond 
De informatieavond voor groep 1 t/m 3 vindt plaats 
op woensdag 18 september van 18.30 - 19.30 uur.  

Start- en ouder-kindgesprekken 
De leerlingen van groep 4 t/m 8 worden, samen 
met hun ouders, op donderdag 19 of dinsdag 24 
september uitgenodigd voor een startgesprek. Ook 
in februari zullen ouder-kindgesprekken worden 
gehouden. 

Overblijven / TSO  
De organisatie van het overblijven is in handen 
van ouders van de overblijfwerkgroep. De 
overblijfcoördinator is Karin Koffijberg, 
telefoonnummer 06 53313964. Bij haar of via 
tso.keuchenius@csgdewaard.nl kunt u hierover de 
benodigde informatie krijgen. 
Voor de betaling van de overblijfvergoeding krijgt u 
per kind tweemaandelijks achteraf een rekening. 
Dit bedrag kunt u overmaken op rekening 
NL21RABO03511.68.486 t.n.v. St. Ouderbijdragen 
De Waard, overblijfcomm. CBS Keuchenius, onder 
vermelding van de groep en naam van uw kind. De 
regels voor het overblijven liggen ter inzage bij de 
directie. U kunt de penningmeester van de TSO 
bereiken via hetzelfde mailadres. 

Telefonisch aan- en afmeldpunt overblijf 
Marit de Koning, tel. 0186 683932, tussen 07.45 – 
08.15 uur. Bij geen gehoor kunt u het 
antwoordapparaat inspreken. 

De schoolfotograaf 
16, 17 en 18 maart 2020 is de schoolfotograaf op 
school. Hij maakt dan portretfoto's en 
klassenfoto's. U bent nooit verplicht om de foto's te 
kopen. 
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Schoolkalender 2019-2020 
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