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Belangrijke data 
30 mei Hemelvaart: alle leerlingen zijn vrij 
31 mei Extra vrije dag 
5 juni Inloopochtend groep 3 t/m 8 
5 juni Oudergebedsgroep 
6 juni Landelijke finale Techniektoernooi - onze kleuters doen mee! 
10 juni Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij 
11 juni Extra vrije dag: alle leerlingen zijn vrij 
18 juni Oudergespreksavond op uitnodiging 
19 juni Verkeersdag ‘School op Seef’ en fietscontrole - helpt u mee? 
20 en 27 juni Talentenmiddagen - laatste ronde! 
24 juni 19.30u: MR-vergadering 
26 juni Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 
29 juni Schoolkorfbaltoernooi 
5 juli 14.30u: Zomerfeest, BBQ en Tuinstoelenconcert 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Thema's van verhalen komende periode 
● Groep 8: Goede eindtoets en laatste Keuchenius-periode breekt aan… 
● 29 mei: Uitnodiging: Natuurspeeltuin wordt geopend! 
● Super schoolreis Archeon - een impressie! 

Opgeven broertjes en zusjes 
Op de Keuchenius hebben we de groepenverdeling en de formatie voor volgend schooljaar bijna 
afgerodn. 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.  
Het aanmeldformulier kunt u deponeren in één van de brievenbussen in de hal. 

Kind op Maandag 
De afgelopen weken vertellen we de verhalen over Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Deze 
geschiedenis laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het 
er niet bij zitten. Na bijzondere omstandigheden trouwt ze uiteindelijk een man en zal ze de oma 
worden van de grote koning David! 
In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na 
zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er 
niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. 
Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het 
koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen! 
Na Pinksteren vertellen we de verhalen over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. 
Na de dood van de grote koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde 
dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats daarvan andere goden 
vereren. 
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De ergste van al deze koningen, zo vertelt het verhaal, was koning Achab. Achab gelooft in de afgod 
Baäl. Er komt een grote droogte in het land, die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan 
verhelpen. Elia laat zien dat God wèl in kan grijpen. 
 
Het thema van deze weken is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun 
geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. 
We hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas! 

Juf Mariëtte bijna hersteld; gymlessen weer door specialist gegeven 
Het is ons weer gelukt om op de donderdagochtend een vaste leerkracht aan te stellen in groep 4. 
Juf Mariëtte gaat vanaf begin juni ook de donderdagochtend weer in haar groep werken. 
Juf Jenny zal op donderdagochtend in groep 4 werken, zodat juf Ingeborg de gymlessen weer kan 
geven.  
Juf Jenny is vanaf die week alleen nog op de donderdagmiddag in groep 1/2b. Juf Mariette hoopt op 
korte termijn ook die middag weer voor de groep te staan. 

Zomerfeest, BBQ en tuinstoelenconcert 
We vieren een spetterend en actief zomerfeest, met activiteiten waarbij ook de aanwezigheid van 
ouders tijdens het feest (voor een deel) leuk & gewenst zal zijn. De schooldag, met het zomerfeest 
start voor de hele school om 14.30 uur - heeft u dat meegekregen? De lesdag is dus verlaat en alle 
leerlingen worden pas om 14.30 uur op school verwacht! 
 
Vanaf 17.30 uur loopt het zomerfeest over in de BBQ, die duurt tot 19.30 uur. Het laatste uur zit vol 
optredens, als de Bazuin met juf Marieke en elke klas één voor één hun muzikale kunsten vertonen. 

19 juni: School op Seef-dag & fietscontrole - kunt u meehelpen? 
19 juni staat er weer een School op Seef dag gepland. Daarnaast willen we dit schooljaar ook graag 
de fietscontrole (vanaf groep 4) uitvoeren. 
Voor zowel de praktijklessen als de fietscontrole zijn wij op zoek naar (groot)ouders die ons hierbij 
willen helpen. U kunt zich opgeven bij juf Karin: k.koffijberg@csgdewaard.nl. 
Alvast bedankt voor uw hulp. 
 
 
 

 
Nieuwsbrief CBS Keuchenius juni 2019 2 

mailto:k.koffijberg@csgdewaard.nl

