
Nieuwsbrief mei 2019 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Op onze site staat uiteraard de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u alle linkjes 
aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. 
Ook zijn alle nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode er te lezen.  
 
Wilt u alle linkjes uit deze mail even openen? Zodat de informatie u ook echt bereikt? 
 
We wensen u een fijne meivakantie! 

Belangrijke data 
22 april t/m 3 mei Meivakantie 
6 of 7 mei Luizencontrole 
7 en 14 mei Talentenmiddagen 
8 mei 8.30 uur: Inloopochtend groep 3 t/m 8 
 9.00 uur: Oudergebedsgroep 
10 mei De Inspecteur op bezoek 
14, 15 en 17 mei Meeloopochtenden 
16 mei Schoolreis 
21 mei Engelse dag 
21 mei t/m 24 mei Avondvierdaagse 
23 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 
30 mei Hemelvaart: alle leerlingen zijn vrij 
31 mei Extra vrije dag 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Muziekles bij jou op school 
● Hoeksche Waard Actief: Activiteiten in de meivakantie 
● Project ‘De Gouden Eeuw’, met bezoek Boerhavemuseum groep 

5-8 en groep 3&4 naar het streekmuseum  

Inspectiebezoek 
Op 10 mei komt er een inspecteur op onze school kijken, met name 
naar het aandachtsgebied 'Ondersteuning van leerlingen'. De 
inspecteur zal er met name op gericht zijn of de leerlingen, met al hun 
specifieke vaardigheden en persoonskenmerken, zich goed en naar 
hun mogelijkheden kunnen ontplooien en welke ondersteuning wij hen 
daar, als team van de Keuchenius, bij geven. 

Meeloopochtenden of -middagen 
Op onze school is het een paar keer per jaar mogelijk om eens ‘een kijkje in de keuken’ te 
nemen. Op 14, 15 en 17 mei  heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van de ochtend of middag 
mee te draaien in de groep van uw kind. De leerkracht zal aangeven in hoeverre u als toeschouwer 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7026-fijne-mei-vakantie-pasen-in-het-gezin
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1672-inspectiebezoek
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1669-14-17-mei-meeloopochtenden-of-middagen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1624-schoolreis-archeon
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1680-groep-7-praktijk-verkeersexamen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7037-naschoolse-muzieklessen-bij-jou-op-school-serie-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7036-hoeksche-waard-actief-activiteiten-in-de-meivakantie
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/6661-groep-7-8-en-de-gouden-eeuw-boerhaavemuseum
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/6661-groep-7-8-en-de-gouden-eeuw-boerhaavemuseum
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/6541-project-de-gouden-eeuw-groep-34-naar-streekmuseum


aanwezig bent of ook aan het ‘leren’ kunt meedoen. U kunt zich hiervoor tot 8 mei aanmelden bij de 
leerkracht van uw kind. In overleg kunt u zich inschrijven voor een bepaald dagdeel. 

Hoeksche Waard Actief: Activiteiten in de meivakantie 
Yes, de meivakantie staat weer voor de deur. Alle kinderen uit de Hoeksche Waard zijn van harte 
welkom om deel te nemen aan onze vakantie activiteiten.  
 
Er is weer van alles te doen in de Hoeksche Waard! 
Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking met vele lokale verenigingen en aanbieders, 
een programma vol sport en cultuur in de Hoeksche Waard. Zo kunnen kinderen zich aanmelden 
voor een workshop pony poetsen, zwemmen, sport & spel, schilderen met senioren en nog veel 
meer.  
Nieuwsgierig? Bekijk hier alle activiteiten. 

Schoolkorfbaltoernooi Korbatjo 2019    
Op zaterdag 29 juni 2019 organiseert korfbalvereniging Korbatjo het 
Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 tot en met 8 voor alle basisscholen in 
Oud-Beijerland. 
 
De Keuchenius doet hier al jaren met veel teams en evenveel enthousiasme 
aan mee. 
  

Namens Korbatjo krijgen de kinderen twee trainingen aangeboden in de weken voorafgaand aan het 
toernooi en twee na-trainingen. Ook tijdens de gymles zal er aandacht besteed worden aan korfbal. 
Binnenkort hangt er naast de ingang van de klas een inschrijfformulier waarop de kinderen zich 
kunnen inschrijven. Als uw kind zich heeft ingeschreven zal u door ons hiervan op de hoogte 
gebracht worden en ontvangt u van ons de verdere informatie. 
 
Wij hopen dat een hoop kinderen zich opgeven. Mocht u vragen hebben dan 
vernemen wij dit graag. 
Met vriendelijke groet, 
 
Eugenie Ligthart en Danny-Jill van Ooijen  
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https://www.hoekschewaardactief.nl/hoeksche-waard/hoekschewaardactief/content/id/651/activiteitenflyer-schoolvakanties

