
Nieuwsbrief oktober 2019 
 
 

Belangrijke data 
1 oktober Talentenmiddag groep 1-4 
2 oktober Start Kinderboekenweek 
2 oktober, 8.30u Inloopkwartier groep 3 t/m 8 
3 oktober Judolessen bij Budo Hans Roos groep 3-5 
8 - 11 oktober Kamp groep 8 
8 oktober Talentenmiddag groep 5-7 
8 oktober Engelse dag 
8 & 10 oktober 10-minutengesprekken groep 1-3 
17 oktober Judolessen bij Budo Hans Roos groep 6-8 
17 oktober, 19.15u Voorbereidende werkzaamheden verbouwing - helpt u mee? 
18 oktober Start fase 1 verbouwing Keuchenius 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
28 oktober Luizencontrole 
30 oktober Verkeerslessen School op Seef 

Verbouwen - stap 1 & kunt u helpen op 17 oktober ‘s avonds? 
In de herfstvakantie wordt de eerste stap gezet van de renovatie / verbouwing van de 
Keuchenius; het leerplein, de personeelskamer, de directiekamer en de hal van groep 6/7/8 
worden geschilderd. Hiervoor is het belangrijk dat alle muren ontdaan worden van prikborden, 
strips, e.d. maar ook het meubilair van deze ruimtes moet worden verplaatst. 
We zijn op zoek naar ouders die op donderdagavond 17 oktober vanaf 19.15 uur willen helpen om 
deze voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Bent u in de gelegenheid? Dan graag een 
mailtje naar keuchenius@csgdewaard.nl. Alvast onze hartelijke dank! 

3 en 17 oktober: Judo tijdens de gymles 
Op donderdag 3 oktober krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/ 5 gymles op een bijzondere 
locatie. Zij gaan namelijk naar Budo Hans Roos waar zij een judoles aangeboden krijgen.  
 
Leerlingen die een judopak hebben, mogen deze uiteraard tijdens deze les dragen. Voor de 
andere leerlingen wordt het volgende kledingadvies gegeven; een t-shirt met lange mouwen en 
een sportbroek met lange pijpen. Dit alles in verband met het schuren over de judomat. 
Op donderdag 17 oktober is het de beurt aan de groepen 6 t/m 8. 

Afscheid meester Marco 
Zoals u hebt kunnen lezen, neemt meester Marco afscheid van de Keuchenius. Achter de 
schermen zijn we druk bezig met het organiseren van een mooi afscheid. Ook voor u als ouders 
zal er een moment zijn waarop u afscheid kunt nemen. Binnenkort ontvangt u hierover verdere 
informatie. 

Nieuwsberichten 
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 
● Meester Robbin en juf Grada stellen zich voor 
● Vrijdag 27 september stond de Keuchenius paginagroot in Het Kompas 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1969-talentenmiddag
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/1970-talentenmiddag
https://keuchenius.csgdewaard.nl/agenda/2287-judolessen-bij-budo-hans-roos-groep-6-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8899-verbouwen-stap-1
mailto:keuchenius@csgdewaard.nl
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8893-meester-robbin-stelt-zich-voor
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8896-juf-grada-stelt-zich-voor
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/8898-keuchenius-in-het-kompas


● Eerste informatie over de aanstaande verbouwing & oproep voor voorbereidend werk 
● Judo tijdens de gymles 
● Aanmelden typecursus is weer mogelijk! 
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