
Nieuwsbrief maart 2019 
 
 

Belangrijke data 
22 februari - Extra vrije dag 
23 februari - 3 maart - Voorjaarsvakantie 
4 maart - Luizencontrole 
6 maart, 8.30 uur - Inloopochtend groep 3 t/m 8 
6 maart, 9.00 uur - Oudergebedsgroep 
13 maart - start Project ‘Gouden Eeuw’ 
14 en 21 maart, 13.45 - 15.15 uur - Talentenmiddagen 
15 maart - Stakingsdag: de Keuchenius is dicht 
20 maart - Praktijkochtend Verkeer: School op Seef! 
21 maart - English day! 
25 maart - Groep 7 en 8 bezoeken theatervoorstelling ‘Koning Lear’ 
28 maart - Regiofinale Techniektoernooi 
3 april, 18.30 - 20.00 uur - Projectavond 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● De Keuchenius zwemt ruimt € 1.700,- bij elkaar 
● Juf Mariëtte is weer meer op school! 
● Valentijnshartjes in groep 3 
● Een actie voor een veiliger oversteekplaats voor de Zoomwijcklaan, ook in het AD 
● Informatie over het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
● Music4kids bij de Bazuin 
● Pleegouders gezocht: een oproep / uitnodiging van Enver Pleegzorg 
● Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
De afgelopen weken hebben we de volgende liedjes, verdeeld over de groepen, geleerd:  
● Samen is veel leuker 
● Ja,ja,ja Petrus! 
● Compliment  
● My all time favourite song 
● Bouw je leven op de rots 

Juf Mariëtte weer meer op school 
Gelukkig kunnen we u melden dat juf Mariëtte na de voorjaarsvakantie weer gaat starten met 
lesgeven op de woensdag- en vrijdagochtend. De afgelopen weken heeft ze, doordat (eindelijk) 
de juiste behandeling is toegepast, haar krukken aan de kant kunnen zetten en ze is weer 
conditie gaan opbouwen. We hopen dat haar herstel zo voorspoedig doorzet. 

Lees hier één van de BELANGRIJKE uitkomsten van de Ouderarena: 
Concreet wilden de meeste aanwezigen ouders graag dat de informatie, die via links op de site te 
vinden is, ook in de nieuwsbrief zou worden geplaatst. En verder gaven ze aan behoefte te hebben 
aan meer samenhang in de communicatiemiddelen. 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1498-oudergebedsgroep-komt-bij-elkaar
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1437-talentenmiddag
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1497-staking-15-maart-de-keuchenius-gaat-dicht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1469-verkeersochtend-school-op-seef-2
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1500-voorstelling-koning-lear-groep-7-en-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5883-de-keuchenius-zwemt-voor-water
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5817-valentijn-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5683-voetgangers-fietsersoversteek-zoomwijcklaan-actie
https://www.ad.nl/hoeksche-waard/ouders-in-oud-beijerland-pas-levensgevaarlijke-oversteek-basisscholen-nu-aan~a250a591/
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5728-jeugdsportfonds-en-jeugdcultuurfonds
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5729-music4kids-bij-de-bazuin
https://www.enver.nl/pleegzorg/
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5730-vakantieouders-gezocht-voor-vakantiekinderen
https://www.youtube.com/watch?v=HjkolPOgq8E&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd
https://www.youtube.com/watch?v=ii9T-sbZgz0&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA
https://www.youtube.com/watch?v=FRYLQmqi9BU
https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4


Beide onderwerpen willen we graag realiseren. In deze nieuwsbrief ziet u dat bovenaan zowel de 
agenda als de nieuwsitems via linkjes na te lezen zijn op de site. Na dit nieuwsitem staan de 
relevante nieuwsitems van de site óók weergegeven. U kunt dus kiezen: u leest de linkjes, of u leest 
hier onder verder. 
Wat is de samenhang van onze communicatiemiddelen? 
● Op de site kunt u altijd alles wat hier onder staat vermeld vinden.  
● De schoolgids bevat de algemene informatie van de school. Hij is via de site te downloaden. 
● Het informatieblad met de Jaarplanner: dit document ontvangt u aan het begin van het jaar. Hier 

staan alle belangrijke data op. 
● Nieuwsitems worden op de site geplaatst en komen daarna automatisch op facebook. U ontvangt 

ze op uw telefoon via de De Waard-schoolapp. Groepen gaan hier geleidelijk aan ook eigen 
berichten op plaatsen die dan alléén bij de ouders van die groep als push-bericht verschijnen. We 
gaan er van uit dat u deze app ondertussen heeft geïnstalleerd; hier vindt u meer informatie. 

● De nieuwsbrief bevat de agenda voor de komende maand en overzicht van de - reeds via de app 
verspreide - nieuwsitems. 

● Nieuws uit de groepen: u ontvangt vanaf groep 4 één keer per 2 weken een e-mail met informatie 
over de lesstof van de komende periode. De groepen 1 -3 verspreiden deze mails per 
thema/kern, dus dat is één keer per 3 of 4 weken 

● De klassen-whatsapp-groep: deze app gebruiken we zo veel mogelijk alleen voor urgente zaken, 
die vanuit school worden doorgegeven of om zaken in de groep te regelen, zoals ouders die 
willen rijden/begeleiden naar/tijdens een activiteit. 

Als directie rekenen we op uw begrip, dat voor de leerkrachten de focus ligt op het lesgeven en dat 
zij op hun niet-lesdagen vrij zijn. Op die dag doen zij op een tijdstip dat zij zelf bepalen hun ‘overige 
werk’. U kunt hen op schooldagen vóór of na lestijd op school bereiken of een e-mail sturen. Het is 
niet de bedoeling dat u hen op hun mobiel appt of belt, tenzij er een zeer ernstige situatie is in de 
persoonlijke sfeer. 

Staking 15 maart - de Keuchenius gaat dicht 
Een structureel tekort aan leerkrachten en geen enkele reserve bij ziektevervanging komt in heel 
Nederland voor. Het onderwijs staat in het hele land onder druk en dat kan zo niet langer! Op de site 
en in de media kunt u lezen waarom leerkrachten, directies en onderwijsondersteunend personeel 
actie voeren. 
Voor goed onderwijs op de lange termijn moet er geïnvesteerd worden en niet, zoals ook nu weer 
gebeurt, onderhuids door de overheid worden bezuinigd. Daarom doen (bijna) alle collega’s mee 
met de staking! 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2018-2019/keuchenius/nieuwsbrieven/2019-01-311549.181213%20brief%20schoolapp.pdf
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/5925-staking-15-maart-de-keuchenius-gaat-dicht


Voetgangers-/fietsersoversteek Zoomwijcklaan - actie 
Diverse partijen zijn, op aangeven van een ouder van 
onze school, met elkaar en de gemeente in gesprek 
over de bovenstaande oversteekplaats. De afgelopen 
jaren zijn er een aantal keer gevaarlijke situaties / 
ongelukjes geweest en de foto laat wel zien hoe 
moeilijk de oversteek te overzien is. 
 
Als u in het recente verleden een gevaarlijke situatie 
heeft meegemaakt, of als dat in de komende weken 
gebeurt (wat overigens niet te hopen is), wilt u ons dit 
laten weten via keuchenius@csgdewaard.nl?  
 

De Keuchenius zwemt voor water! 
Al wekenlang zijn de kinderen van de groepen 
5, 6 en 7 van CBS Keuchenius uit 
Oud-Beijerland bezig geweest de actie 
‘zwemmen voor water’. Ze lieten zich 
sponsoren voor het zwemmen van baantjes in 
zwembad De Boogerd. 
 
Vrijdagmiddag 15 februari was het zover: onder 
begeleiding van veel ouders gingen de 
leerlingen, op de fiets, op weg naar het 
zwembad. Daar zwommen zij zich een uur lang 
de benen uit het lijf, met als doel was om € 
200,- per groep op te halen. En wie heeft het 
nog over onverschillige jeugd? Wat schetst 
onze verbazing: deze kanjers hebben gewoon 

meer dan € 1700 opgehaald! 
Het was een feest om de inzet van de zwemmers te zien en, om het geheel compleet te maken, 
mochten alle kinderen van de badmeester en -juf na afloop van de glijbaan.  
Dat werd een welverdiende PLONS! 
 
Stichting Plan zorgt met het opgehaalde geld dat meisjes en jongens in de regio Amhara in Ethiopië 
toegang hebben tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft u 
daarvoor niet de financiële middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in de 
gemeente Oud-Beijerland wél mogelijk. 
 
Wat betalen de fondsen? 
Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventuele kleding en attributen 
die nodig zijn. 
 
Hoe vraag je aan? 
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. Een 
intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van 
het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.  
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Op onze school is Marco de Jong intermediair. Hij kan voor uw zoon/dochter de aanvraag indienen. 
U kunt een email sturen naar hoeksteen@csgdewaard.nl. 
Via deze regeling konden al meerdere kinderen van onze school met sporten of muziek maken 
starten! Op de website van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan alle spelregels en een 
overzicht met intermediairs. 

Nieuw Burgerinitiatief in de Hoeksche Waard, Oud-Beijerland.  
Een moeder uit Oud-Beijerland, die ondersteund wordt door Eigenz Zuidwester, is op zoek naar 
andere moeders die ook ondersteuning krijgen of nodig hebben. 
Ze wil een groepje oprichten waar moeders ervaringen en tips kunnen 
uitwisselen rondom het opvoeden van hun kind(eren). Dit groepje wordt 
ondersteund door een professional die ervaring heeft met pedagogiek. 
Samen met Welzijn Hoeksche Waard wordt dit initiatief aangeboden. 
Ben jij of ken jij iemand die het leuk zou vinden om bij dit groepje aan te 
sluiten, neem dan contact op met Marianne (Welzijn Hoeksche Waard) 
m.groothand@welzijnhoekschewaard.nl, 06 45 01 53 01 / 088-7308900 of Sterre (Eigenz 
Zuidwester) s.d.ruiter@zuidwester.org, 06 83 63 90 39.  
Er is eventueel kinderopvang aanwezig. 
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https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/zuid-holland/
mailto:m.groothand@welzijnhoekschewaard.nl
mailto:s.d.ruiter@zuidwester.org

