
Nieuwsbrief december 2019 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand december met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
4 dec Inloopochtend 
5 dec Sinterklaasfeest (gewone schooltijden) 
13 dec Kick-off Afvalvrije school 
18 dec Kerstviering (18.30 uur) 
20 dec Start kerstvakantie om 12.15uur voor alle groepen 

Kind op Maandag 
‘Wonder boven wonder’ is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de 
bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet 
Jesaja, die schreef: ‘Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God 
blijft bestaan.’ (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat 
Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn 
naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een 
engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazareth. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou 
worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een 
wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen 
de herders een heel leger van engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de 
stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was. 

Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de 
toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons 
eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. 
Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als we naar het jeugdjournaal kijken, zien 
we mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een 
wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een 
donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. 
Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit! 

Op woensdagavond 18 december vieren we met de kinderen het 
kerstfeest in de klas. Zij worden om 18.30 uur in hun eigen groep 
verwacht. Om 19.30 uur willen we de kerstviering met alle kinderen 
en ouders besluiten op het bovenbouwplein. Tussen half 7 en half 8 
kunnen de ouders genieten van een hapje en drankje op het 
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bovenbouwplein. Binnenkort ontvangt u nog meer informatie met betrekking tot de kerstviering.  

Sociale vaardigheden  
Op de Keuchenius werken wij met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. In 
deze periode gaat het over communicatie: praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve 
vaardigheden die kinderen spelenderwijs leren. Volwassenen kunnen daarin het goede voorbeeld 
geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen. 
Voor sommige kinderen is het moeilijk het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende 
manieren waarop er thuis, op school en elders in de samenleving wordt gecommuniceerd. Op 
school besteden we daar aandacht aan door de kinderen te leren wat goed luisteren en duidelijk 
communiceren is. Na de kerstvakantie starten wij met het thema 'Ken jij dat gevoel?'. 

Hulp gevraagd 
Regelmatig kunnen we uw hulp heel goed gebruiken om alle onderwijsactiviteiten goed te laten 
verlopen; zo zijn we erg blij met de (groot-)ouders die helpen tijdens de talentenmiddagen en het 
groente & fruit snijden op woensdag t/m vrijdag. We kunnen echter ook bij andere zaken uw hulp 
goed gebruiken. We zijn nog op zoek naar (groot-)ouders die maandagavond 9 december vanaf 
19.00 uur willen helpen om de school in kerstsfeer te brengen én (groot-)ouders die op 
vrijdagochtend 20 december willen helpen met het opruimen van alle kerstspullen. Wanneer u hierbij 
van dienst wilt zijn, kunt u dit aangeven bij juf Karin (k.koffijberg@csgdewaard.nl) 

Afvalvrije school 
Op 1 november kwamen de afvalredders uit groep 2 t/m 8 voor 
het eerst bij elkaar onder leiding van Professor Lamoraal. Uit 
iedere groep is 1 leerling gekozen die samen met juf Karin in 
het afvalredderteam zit. Zij hebben vandaag geïnventariseerd 
wat wij, als school, al doen aan afvalscheiding. Gelukkig doen 
we al heel wat; we scheiden het afval al in papier, plastic en 
overig. Maar...er kan natuurlijk nog meer. Het afvalreddersteam 
heeft gekeken wat we kunnen doen om nog minder afval te 
creëren. Bijvoorbeeld de pauzehap niet in een plasic zakje 
meenemen maar in een (brood)trommel en in plaats van pakjes drinken, drinken in een beker of de 
gekregen dopper meenemen. Inmiddels hebben we in iedere groep een afvalbak voor papier, 
plastic, AGF afval en restafval. Op vrijdag 13 december is de officiële kick-off voor een afvalvrije 
school.  
 
Samenwerking tussen school en bibliotheek 
Op woensdag 6 november hebben onze school en de Bibliotheek Hoeksche Waard een cheque ter 
grootte van €1.000 ontvangen uit het Rabofonds. Het geld wordt gebruikt om nieuwe boeken aan te 
schaffen voor de schoolbibliotheek én voor leesbevorderingactiviteiten in de groepen. Deze zullen 
verzorgd worden door de leesconsulent van de Bibliotheek op School. Met de nieuwe boeken en de 
leesbevorderingsactiveiten hopen we het leesplezier van de leerlingen te vergroten.  
 
Bijna, bijna, bijna 5 december! 
Op 5 december is het groot feest, want Sinterklaas hoopt met zijn pieten de Keuchenius te 

bezoeken. In de klassen zijn we daarom al enkele weken druk 
bezig met de voorbereidingen. Zo hebben we de 'welkomstdans 
voor Sinterklaas' geleerd, een stal voor Ozosnel gebouwd, het 
Sinterklaasjournaal nauwlettend gevolgd en hebben we 
natuurlijk onze schoen gezet! 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en zij 
kunnen tot uiterlijk woensdag 4 december hun surprise mee 
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naar school nemen. Daar worden ze tentoongesteld zodat we allemaal kunnen zien wat voor moois 
er geknutseld is.  

Donderdag 5 december worden alle kinderen om 8.35u in hun eigen klas verwacht. Vervolgens 
hopen we rond 9.00u Sinterklaas en zijn pieten te ontvangen op het plein van de bovenbouw. Voor 
de goede orde is er met vakken aangegeven waar de klassen en de ouders (want die willen dit 
natuurlijk ook niet missen) mogen staan. Na de ontvangst start groep 1 t/m 4 met het Sint-circuit en 
begint groep 5 t/m 8 met de surprises. 's Middags zijn Sinterklaas en zijn pieten niet meer op school, 
maar vieren we het Sinterklaasfeest nog wel even door in de klassen. 
 
Goede doelenactie voor Victory4All 
Sinds de herfstvakantie sparen we voor Victory4All. Inmiddels staat de stand van de ingeleverde 
flessen op 50. Helpt u ons mee om voor de kerstvakantie nog op 100 te komen? Bij iedere groep 
staat een mand waar de lege flessen verzameld worden. Wilt u liever geen flessen inleveren dan 
mag u ook geld meegeven voor het zendingsspaarpotje in de klas want ook die opbrengst is 
bestemd voor Victory4All.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Energieke start van de stakingsdag 
● Juf Minke stelt zich voor 
● Buiten spelen én leren 
● Herfst, herfst, wat heb je te koop… 
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