
Nieuwsbrief september 2019 
 
 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Op onze site staat uiteraard de agenda voor de komende maand. Hieronder 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? 

Op naar een nieuw schooljaar, maar eerst… Vakantie! 
De laatste schooldag is aangebroken! We kijken (op allebei de scholen in de Zoomwijck) terug op 
een heel goed schooljaar! Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! 
We hebben een fijn team, leuke groepen, betrokken ouders en kinderen komen goed tot 
ontwikkeling. En we hebben weer afscheid genomen van 2 'Kapotleuke' groepen 8 die 'Gewoon 
Super' waren (zie musical :))! 
 
Allereerst willen we iedereen een hele goede vakantietijd toewensen en vervolgens zien we (over 
een paar weken) weer uit naar een nieuw schooljaar. De belangrijkste informatie staat al op de 
site: de agenda is grotendeels al gevuld en in dit Informatieblad 2019-2020 treft u alvast alle 
praktische informatie aan die u voor schooljaar 2019-2020 nodig hebt! 

Tot slot: Goede vakantie gewenst allemaal!!!  

Belangrijke data 
2 september Start nieuw schooljaar 
3 september luizencontrole 
16 september Studiedag: leerlingen zijn vrij 
18 september Informatieavond groep 3 t/m 8 
19 & 24 september startgesprekken groep 4 t/m 8 
25 september Studiedag: leerlingen zijn vrij 
30 september Start project ‘Afvalredders’ 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Wat doet het team nu eigenlijk op een studiedag en na schooltijd? 
● Vakantietips - Zomervakantie vol activiteiten 
● Nieuw MR-lid stelt zich voor 
● Afscheidsmusical groep 8: Gewoon Super! 
● Juffenfeest groep 7 
● Juffenfeest groep 3&4 
● Compleet team - uitleg grote zorgen tekort onderwijs 
● Zomerfeest: geslaagd tuinstoelenconcert en gezellige BBQ 
● Overblijfhulp gezocht 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2018-2019/keuchenius/Informatie/2019-07-180910.Informatieblad%20Keuchenius%20ouders%20def.pdf
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2018-2019/keuchenius/Informatie/2019-07-180910.Informatieblad%20Keuchenius%20ouders%20def.pdf
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8123-wat-doet-het-team-nu-eigenlijk-op-een-studiedag-en-na-schooltijd
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8131-vakantietips-zomervakantie-vol-activiteiten
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8126-nieuw-lid-mr-stelt-zich-voor
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8082-afscheidsmusical-groep-8-gewoon-super
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8081-juffenfeest-groep-7
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7980-juffenfeest-groep-34
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7932-compleet-team-uitleg-grote-zorgen-tekort-onderwijs
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7891-zomerfeest-geslaagd-tuinstoelenconcert-en-gezellige-bbq
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/7797-overblijfhulp-gezocht

