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Belangrijke data 
1 april Groep 7 & 8 naar Boerhaavemuseum Leiden 
3 april GEEN INLOOP i.v.m. de projectavond! 
 9.00u: Oudergebedsgroep 
3 april 18.30 - 20.00 uur: Projectavond 
4 april Groep 7 theoretisch verkeersexamen 
12 april 8.45u: ontbijt & Koningsspelen groep 1-4 
 11.30u: lunch & Koningsspelen groep 5-8 
16 en 17 april IEP eindtoets groep 8 
18 april Studiedag: leerlingen zijn vrij 
19 april Goede vrijdag: leerlingen zijn vrij 
22 april t/m 3 mei Meivakantie 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Project 'De Gouden Eeuw' - Projectavond van 18.30 - 20.00 uur 
● Voorronde Techniektoernooi: de kleuters hebben prijs! 
● Project 'De Gouden Eeuw': Op bezoek bij museum Boerhaave, Leiden 
● Van spreekbeurt naar actie voor Bolivia: lege flessen inleveren & winkeltje… 
● Voorstelling ‘Chocokrokodil’ 
● De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding! 
● Project 'De Gouden Eeuw': groep 3&4 naar Streekmuseum 

Kind op Maandag 
We vertellen deze weken uit het evangelie van 
Johannes. De toon wordt gezet door het verhaal over 
Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt! 
Angst en verdriet hebben niet het laatste woord! God 
maakt een nieuw begin! 
Het thema is ‘Pak mijn hand!’ Dat kun je zeggen als je 
zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een 
ander uit de angst en het verdriet wilt halen. 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
We leren in de groepen de volgende liedjes aan: 
De steen is weg 
Geef het door 
Hosanna Hosanna we maken een rij 
Vertel me eens Heer Jezus 
Het leven krijgt weer kleur 
Lang leve de koning 
Wat betekent Pasen 
Wij vieren feest 
Ik ben 
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https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ
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https://www.youtube.com/watch?v=PLXTjlTFGnQ&list=PL7-J0NLrXVc7azgq39TSJBXXnQHhPC7c0


Sociale vaardigheden  
Deze maand stond in het teken van het project: de Gouden Eeuw. 
Samen met de kinderen hebben we gekeken naar allerlei aspecten van deze eeuw. De kinderen 
vonden het opvallen dat er zo’n groot verschil was tussen arm en rijk. 
Gelukkig is de kloof minder groot tegenwoordig in Nederland, maar toch zagen we op het 
jeugdjournaal een item over een groot aantal kinderen die onder de armoedegrens leven. 
Wat we de kinderen ook mee willen geven is: genieten van het eenvoudige, tevredenheid en oog 
voor de ander. 
Met elkaar zorgen we voor elkaar en de ander - en hoe doe je dat nou? Deze week was er opeens, 
naar aanleiding van een spreekbeurt, een actieve manier om aan de ander te denken, nl door lege 
flessen in te leveren of door iets te kopen bij het kraampje in de hal. De opbrengsten gaan naar een 
goed doel. 

Opgeven broertjes en zusjes 
Op de Keuchenius zijn we al lang bezig met het vormen van de formatie voor volgend schooljaar. 
Om een volledig beeld te krijgen van het aantal leerlingen willen we u dringend vragen om broertjes 
en zusjes jonger dan 4 jaar alvast aan te melden! Zo kunnen wij beter rekening houden met nieuwe 
leerlingen. Via deze link kunt u uw kind 
aanmelden. 

Project ‘De Gouden Eeuw’ 
Woensdagavond 3 april bent u van 18.30 - 20.00 
uur van harte welkom op de projectavond.  
Alle groepen hebben een aspect van de Gouden 
Eeuw uitgewerkt. Op de projectavond is de 
school veranderd in de tijd van de Gouden 
Eeuw. Het zou ontzettend leuk zijn als leerlingen, passend bij hun thema, verkleed zouden kunnen 
komen. Geen must… wel leuk! 
Ons onderwijs hebben we bij het project vormgegeven volgens de ‘Meervoudige Intelligenties’. 
Iedereen is anders knap en als school vinden we het belangrijk 
om kinderen de ruimte te geven om op meer verschillende en 
afwisselende manieren te leren. De 8 ingezette intelligenties zijn: 
- Taalknap 
- Rekenknap 
- Visueel/ruimtelijk knap 
- Muzikaal/ritmisch knap 
- Lichamelijk / kinesthetisch knap 
- Natuurknap 
- Interpersoonlijk knap 
- Intrapersoonlijk knap 
 
Ook hebben alle groepen een uitstapje gemaakt rond het thema. 
U kunt hier meer over vinden onder de nieuwsberichten. 

12 april: Koningsspelen 
Hier treft u de informatiebrief voor de Koningsspelen groep 1-4 aan.  
Het wordt ouderwets gezellig op Koningsdag! Kunt u komen helpen tijdens de spelletjes? Wilt u zich 
dan opgeven bij juf Sabine (gr 3) of juf Karin: s.degroot@csgdewaard.nl of 
k.koffijberg@csgdewaard.nl. Uitleg staat in de informatiebrief. 
De informatie voor groep 5-8 staat hier. Kunt u meefietsen? Wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht 
van uw kind? 
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