
Nieuwsbrief januari 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand januari 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 
20 december Bovenbouw ‘s middags vrij 
6 januari Luizencontrole (8.45 uur) 
7 januari Engelse dag 
8 januari Inloopkwartier groep 3 t/m 8 (8.30 uur) 
8 januari Schoolgebedsgroep (9.00 uur) 
14 januari Talentenmiddag ‘Afval’  
21 januari Talentenmiddag ‘Afval’ 
22 - 31 januari Nationale voorleesdagen 
24 januari Studiedag 3 Leren zichtbaar maken 
27 januari MR-vergadering (19.30 uur) 

Advent is toeleven naar kerst 
In de afgelopen adventsweken hebben we met de kinderen 
toegeleefd naar het kerstfeest. We hoorden in de 
bijbelverhalen over de bijzondere omstandigheden van 
Elisabeth & Zacharias en die van Jozef & Maria, de geboorte van Johannes en tijdens de 
kerstviering hoorden we over de geboorte van Jezus. Hij werd geboren in een stal...wat een 
geweldige nacht! Iedere week kwam er een adventskaars bij waardoor het steeds een beetje 
lichter werd en zongen we liedjes die horen bij dit mooie feest. 

Liederen die de afgelopen weken door de school klonken, waren onder andere Als ik een herder 
was geweest, In een stalletje, Dag ster kleine ster, Knoop het even in je oren, Wij zijn op weg, 
Laat het kerst zijn, Vrolijk kerstfeest iedereen. 

Vrijdag start om 12.15 uur voor iedereen de kerstvakantie. Twee weken vakantie om tot rust te 
komen, te genieten van de fijne mensen en dingen om ons heen, nieuwe energie opdoen en 
uiteraard het kerstfeest en oud & nieuw vieren. Via deze weg willen we u en jullie allen hele fijne 
kerstdagen en een mooi nieuw jaar toewensen. We hopen elkaar op maandag 6 januari weer in 
goede gezondheid op school te zien.  

Kind op Maandag 
In het begin van het nieuwe jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij wordt door de Bijbel 
omschreven als een zoon van David, een koningskind. Eén van de eerste dingen die over deze 
koning verteld worden is dat hij gered wordt. Jezus is nog een klein kind als zijn vader en moeder 
hem meenemen op de vlucht voor koning Herodes. Daarmee is de toon van zijn verhaal gezet. In de 
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persoon van Jezus komt God zelf naar de aarde; niet als een sterke, machtige heerser, maar als 
een kwetsbaar mens. Jezus komt om kwetsbare mensen op te zoeken, sterker nog: om in hun 
schoenen te gaan staan. Dat zien we ook als de verhalen verder gaan. We horen hoe Jezus 
beproefd wordt in de woestijn. Maar ook hoe hij zieke mensen geneest en hoe hij vertelt over God. 
God zorgt voor mensen, zo vertelt Jezus. Hij zorgt voor de mensen, maar ook voor de vogels in de 
lucht en de bloemen op het veld. Hoe kwetsbaar ze ook zijn; ze 
mogen vertrouwen op zorg en bescherming. 

Het thema van deze weken is: Zorg jij voor mij? Het is een vraag 
die kinderen kunnen stellen – aan volwassenen, aan andere 
kinderen en aan God. Tegelijk is het ook een vraag die aan 
kinderen zelf gesteld kan worden. Op sommige kinderen wordt al 
vroeg een beroep gedaan om te zorgen voor mensen in hun 
omgeving. Je mag hopen dat deze kinderen niet vergeten dat ze 
ook zelf mogen vragen: Zorg jij voor mij? 

Schoolgebedsgroep 
Regelmatig komt een groepje ouders bij elkaar thuis om te bidden 
en te danken voor de Keuchenius. Als ouders vinden we het 
belangrijk dat het onderwijs en iedereen binnen de school  steeds opnieuw bij God wordt gebracht 
en Zijn zegen wordt gevraagd. Dat doen we door met elkaar de school, leerkrachten, kinderen, 
klassen en directie in gebed te brengen. We vinden het fijn als we nog meer ouders/verzorgers of 
betrokkenen bij school mogen verwelkomen. Of u nu hardop wilt mee bidden, of alleen in geloof 
aanwezig wilt zijn, iedereen is welkom. 
Als uzelf of uw kind een gebedspunt heeft, voelt u zich dan vrij om dit aan één van ons door te 
geven. Het is doorgaans elke eerste woensdag van de maand van 9.00 – 10.00 uur, maar er kan 
wel eens van afgeweken worden. De eerstvolgende data van het schoolgebed is: 8 januari 2020. 

Voor vragen en of meer informatie kunt u contact opnemen met André en Annelies Kruithof (ouders 
van Boike groep 8 en Jitse groep 6): andreannelieskb@kpnmail.nl of 0186-623880, 06-15968249 
of met één van de andere gebedsgroepsleden. 
 
We hopen tot binnenkort! 
 
André en Annelies Kruithof, Annemieke van Bochove, Eveline de Zaaijer, Maria Schipper, Marijke 
Kleinjan, Marit Nieuwburg, Sonja Zeven, Willemijn van der Sluijs, Yvette van Rij 

Kick off Afvalvrije school 
Na de zomervakantie zijn we gestart met het afvalproject om een afvalvrije school te worden. Vanuit 
iedere groep is een afvalredder gekozen. Deze groep leerlingen denken, onder leiding van juf Karin, 
na over wat we als school kunnen doen om het afval dat we produceren te minderen.  

Vrijdag 13 december hadden we met de hele school de Kick off van het afvalproject. Professor 
Lamoraal kwam samen met 2 medewerkers vertellen over zijn droom om kinderen in de Hoeksche 
Waard bewust te maken van de voordelen van goed afval scheiden. Ook hebben de afvalredders 
verteld wat voor plannen zij hebben gemaakt. Zij hebben o.a. posters gemaakt voor op de 
afvalbakken zodat duidelijk is wat in welke bak hoort. 

Na dit algemene deel zijn alle groepen apart bij professor Lamoraal langs geweest. Op het leerplein 
had hij een drietal machines neergezet die hij zelf heeft ontworpen om van afval nieuw materiaal te 
maken. De machines werden gedemonstreerd en daarna hebben de leerlingen gekeken naar de 
verschillende soorten plastic. Onderop alle plastic voorwerpen en gebruiksmaterialen staan 
verschillende driehoekjes die aangeven welk soort plastic het is. De leerlingen zijn op zoek gegaan 
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naar de driehoekjes en hebben het plastic gesorteerd. Voor de allerjongsten was dit soms wat lastig 
dus zij hebben verschillende kleuren plastic doppen gesorteerd. Tot slot kregen alle leerlingen een 
beker waarin zij in het vervolg hun drinken mee naar school kunnen nemen. Zo minderen we al een 
deel van de afvalberg want we hebben dan geen drinkpakjes en plastic flesjes meer nodig.  

Om de afvalberg nog meer te minderen gaan we op de talentenmiddagen van 14 en 21 januari aan 
de slag met kosteloos materiaal. Van afval gaan we dan weer nieuwe dingen maken. We kunnen de 

volgende zaken heel goed gebruiken: 

● oud metaal (moeren, schroeven, blikken) 
● plastic (flessen, toetjesbakjes, doppen) 
● aardewerk (kopjes, schotels, borden) 
● karton (schoenendozen, toiletrollen, keukenrollen, eierdozen) 
● overig (kurken, resten van kaarsen) 

Mocht u iets van deze zaken hebben dan mag u ze na de kerstvakantie bij juf 
Karin inleveren. Wanneer u bij (één van) de talentenmiddagen wilt helpen in 
januari dan mag u zich, via de mail, bij juf Karin opgeven.  

Verbouwing / renovatie 
Nadat in de tweede week van december de keuken werd opgeleverd, wat zijn we er blij mee!, zijn 
vandaag de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe vloer op het leerplein. De oude vloer wordt 
verwijderd en er komt een mooie nieuwe vloer voor terug. Dit is voorlopig het laatste onderdeel van 
de renovatiewerkzaamheden. We hopen snel duidelijkheid te hebben wanneer we nieuw meubilair 
voor het leerplein mogen aanschaffen én wanneer de lokalen aan de beurt zijn zodat de Keuchenius 
weer helemaal spic & span is.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Kerstvakantietip & kerstvakantietip 2 
● Juf Elise stelt zich voor 
● Oh, kom er eens kijken… 
● Strooi dan wat lekkers… 
● Vol verwachting klopt ons hart… 
● Dank u, sinterklaasje…. 
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