
Nieuwsbrief juli 2019 
 
 

Belangrijke data 
3 juli 8.30u: Inloopochtend groep 3 t/m 8 
3 juli Oudergebedsgroep 
4 juli Engelse dag 
5 juli Zomerfeest / BBQ / tuinstoelenconcert met optreden van alle leerlingen 
8 juli MR-vergadering 
9 juli School op Seef dag 
10 juli Schoonmaakavond groep 1 t/m 4 + klusavond 
15 & 16 juli 13.45u: afscheidsmusical voorstelling opa’s en oma’s en belangstellenden 
16 juli 19.10u: deur gaat open - Afscheidsmusical groep 8 
17 juli Portfolio mee 
19 juli Vakantie begint voor alle leerlingen om 12.15u 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Gezocht: TSO-medewerkers 
● Geslaagd schoolkorfbaltoernooi - na-trainingen 
● Gezonde pauzehap 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
3 Ik ben & Noömi woont in Bethlehem (gewoon a cappela ;-)) 
 
En voor het zomerfeest / tuinstoelenconcert o.a.: 
In de circustent  
Ik ben Clowntje tiereliet 
Lion sleeps tonight 
Shotgun 

5 juli: Zomerfeest / BBQ / Tuinstoelenconcert 
Vrijdag 5 juli is het zover… het jaarlijkse zomerfeest van de Keuchenius! Dit jaar is het thema 
‘circus’.  We hebben de schooltijden van deze dag verschoven. Zoals u in het nieuwsbericht van 
25 januari hebt kunnen lezen, starten we deze schooldag, die bestaat uit het zomerfeest én de 
BBQ, om 14.30 uur.  
 
De leerlingen kunnen vanaf 14.25 uur naar hun klas en als we compleet zijn, gaan we met elkaar 
naar het grote plein waar we gezamenlijk het zomerfeest openen. Daarna gaan we in groepjes 
op circustocht door de wijk en gaan we allerlei circusactiviteiten doen. We eindigen weer in onze 
eigen klas waar ouders hun zoon/dochter tussen 17.15 en 17.25 uur ophalen en meenemen naar 
het grote plein. Daar start om 17.30 uur de BBQ.  
 
Tijdens de BBQ zal muziekjuf Marieke met alle groepen een optreden verzorgen in het teken van 
het circusthema. Ook muziekvereniging De Bazuin verleent hieraan haar medewerking. Om 
19.30 uur sluiten wij deze schooldag af.  
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7800-zomerfeest-bbq
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1860-school-op-seef-dag
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7798-klus-en-schoonmaakavond-op-10-juli-as
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1858-musicalvoorstelling-voor-oud-leerlingen-en-belangstellenden
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1696-musical-groep-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7797-overblijfhulp-gezocht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7820-geslaagd-schoolkorfbaltoernooi-na-trainingen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7799-gezonde-pauzehap
https://www.youtube.com/watch?v=PLXTjlTFGnQ
https://www.youtube.com/watch?v=2JTNFlSAPfY
https://www.youtube.com/watch?v=Q1HXa_4GYdY
https://www.youtube.com/watch?v=399syDv0bBM
https://www.youtube.com/watch?v=v_B3qkp4nO4


9 juli: School op Seef-dag - kunt u meehelpen? 
Vanwege het weer hebben we een eerdere School op Seef-dag afgelast. Op dinsdag 9 juli gaan we 
in de herhaling. Als u deze dag kunt helpen met de lessen, zou dat heel fijn zijn! Wilt u zich dan 
opgeven bij juf Karin (k.koffijberg@csgdewaard.nl)? 

Gezocht: TSO-medewerkers 
Een steeds grotere groep leerlingen blijft over en daarom zijn we met ingang van het nieuwe 
schooljaar dringend op zoek naar ouders die willen helpen bij de overblijf.  
 
Bent u degene die tussen 12.00 en 13.30 uur wil helpen bij het overblijven en daarvoor ook een 
kleine vergoeding ontvangt? Neem dan contact op met de overblijfcoördinator juf Karin en zij kan u 
verder informeren.  
 
We hopen dat onze groep overblijfvrijwilligers weer zal groeien zodat we geen extra uitbreiding, in 
de vorm van een BSO-medewerker van Kivido, hoeven in te kopen. Deze uitbreiding heeft namelijk 
gevolgen voor de hoogte van de overblijfvergoeding. 

Klus- en schoonmaakavond op 10 juli 
Op woensdagavond 10 juli willen we graag met een aantal ouders een klusavond houden. Er moet 
hier en daar wat aangedraaid, opgehangen, nagelopen en verholpen worden en ook willen we graag 
verder met de pleinschilderingen op het kleuterplein. Wie wil en kan ons hierbij helpen? Opgeven 
kan bij juf Karin (k.koffijberg@csgdewaard.nl) 
 
Tevens willen we deze avond de lokalen van groep 1 t/m 4 schoonmaken. Gelukkig hebben wij 
dagelijks een schoonmaakster rondlopen voor de toiletten, de tafels en de vloeren maar haar uren 
zijn te beperkt om alle hoeken en gaatjes in de lokalen mee te kunnen nemen. Daarom houden we 
1x per jaar zelf een grote schoonmaak mbt het speelgoed, de binnenkant van de kasten, de laadjes, 
de hoeken, enz. Wanneer u hieraan uw steentje bij wilt/kunt dragen, mag u uw naam opschrijven op 
de lijst bij de lokalen. Als u een emmer, een sopdoek en eventueel een theedoek om na te drogen 
meeneemt, zorgen wij voor het schoonmaakmiddel en wat lekkers bij de koffie & thee.  
 
De groepen 5 t/m 8 houden met de kinderen een eigen schoonmaakmoment onder schooltijd. 
 
Zowel de klus- als schoonmaakavond begint om 19.00 uur. Later aanschuiven mag natuurlijk altijd.  

Gezonde pauzehap 
Zoals u weet deden wij, tot aan de meivakantie, mee aan het schoolfruit project. We hadden ons 
hiervoor aangemeld omdat we gezonde voeding belangrijk vinden.  
Kinderen leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. 
Onderzocht is dat, door gezond gedrag te stimuleren, een deel van gezondheidsproblemen op 
volwassen leeftijd al op hele jonge leeftijd is te voorkomen of uit te stellen. Daarnaast draagt 
gezonde voeding ook bij aan een goede ontwikkeling van kinderen.  
 
De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om 
het vol te houden tot de middagpauze. Maar een pauzehap is niet bedoeld als hele maaltijd. Geeft u 
daarom iets mee dat niet te groot is.  
Fruit en groente zoals paprika, komkommer, worteltjes of tomaat, heeft de voorkeur. Een boterham 
is een prima alternatief.  Voor het drinken zien we graag water of drinken met weinig suiker. 
 
Bij de overblijf stimuleren we gezond eten. Wilt u uw kind dus alleen brood, fruit, groente of een 
andere gezonde hap meegeven en snoep of koek bewaren voor thuis? 
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