
Nieuwsbrief februari 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 
5 februari Inloopochtend groep 3 t/m 8 (8.30 uur) 
5 februari Plakboek kijkochtend groep 1/2 (8.30 uur) 
5 februari Schoolgebedsgroep (9.00 uur, Karrespoor 19) 
7 - 21 februari Ouder-kindgesprekken (intekenen via gespreksplanner) 
11 februari Groep 1/2 ‘Reis door prentenboekenland’ 
11 februari Patatdag TSO groep 1 t/m 4 
14 februari Voorstelling Kijkkunst groep 5 en 6 
14 februari Portfolio/rapport mee 
14 februari Patatdag TSO groep 5 t/m 8 
19 februari School op Seefochtend 
20 februari Engelse dag 
24-28 februari Voorjaarsvakantie 

Kind op Maandag 
Na de kerstvakantie is het thema ‘Zorg jij voor mij?’ gestart. In de weken tot aan de 
voorjaarsvakantie gaat dit thema nog door. Het is een vraag die kinderen kunnen stellen – aan 
volwassenen, aan andere kinderen en aan God. Tijdens deze 
weken horen de leerlingen de volgende Bijbelverhalen: 
❏ Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34 
❏ Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27 
❏ De zieke knecht, Matteüs 8:5-13 
❏ De storm op het meer, Matteüs 8:23-27 
❏ Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34 
❏ De genezing van een verlamde, Matteüs 9:1-8 
❏ De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13 
❏ Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:18-26 
❏ Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31 

De zorg voor elkaar staat in deze verhalen centraal. 

Leefstijl - thema ‘Ken je dat gevoel’  
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele 
vaardigheden. Tot de voorjaarsvakantie staat het thema ‘Ken je dat gevoel’ centraal. De mens kent 
veel verschillende emoties en iedere taal heeft een groot aantal woorden om deze emoties te 
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benoemen. Denk hierbij aan ‘boosheid’, ‘angst’, ‘blijdschap’ of ‘verdriet’. Met name deze 
(basis)emoties staan in de groepen centraal. Het doel van de lessen is de kinderen bewust te maken 
van hun eigen gevoelens, maar ook die van anderen. Als je gevoelens (h)erkent kunnen deze 
beïnvloed worden of kun je er rekening mee houden. Een kind kan vaak nog niet helemaal goed 
aangeven wat het voelt, denkt of vindt, onder meer omdat kinderen vaak nog niet over de juiste 
woordenschat hiervoor beschikken. Ze weten vaak wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel 
dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat kunnen ze dan niet verwoorden. In een aantal 
lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat. Ook het 
herkennen van emoties bij anderen komt aan bod. Niet ieder kind praat gemakkelijk over gevoelens. 
Dit kan verschillende redenen hebben, maar het is goed dat kinderen leren in een veilige omgeving 
hun gevoelens te verwoorden. 

Ouder-kindgesprekken en portfolio/rapport 
Op 14 februari krijgen de leerlingen hun portfolio met daarin ook 
hun rapport mee naar huis. In de laatste week voor de 
voorjaarsvakantie worden er in groep 4 t/m 7 
ouder-kindgesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de 
leerling. Tijdens het ouder-kindgesprek wordt met name het 
gesprek met de leerling gevoerd om kijken hoe ze tegen hun 
ontwikkeling aankijken en wat ze de komende periode willen 
leren. Wanneer u als ouder nog even apart met de leerkracht wilt 
spreken, wordt het gesprek in tweeën geknipt (10 minuten met 
de leerling, 5 minuten met de ouders).  
Bij de groepen 1/2 worden er 10 minutengesprekken gehouden. 

Wanneer uw zoon/dochter in groep 3 zit, mag u kiezen tussen een 10 minutengesprek met de 
leerkracht of een ouder-kindgesprek zoals deze gevoerd wordt vanaf groep 4.  
De leerlingen van groep 8 worden met hun ouders in deze periode door de leerkracht uitgenodigd 
voor de schoolkeuze gesprekken. Deze gaan buiten de gespreksplanner om.  
 
In deze gespreksplanner kunt u een tijd selecteren die u uit komt. 
We willen u vragen het tabblad van de juiste groep te openen en 

1. bij een tijdstip de voornaam van uw kind in te vullen waarop u bij voorkeur naar school komt 
voor het gesprek. Als er meerdere leerlingen met dezelfde voornaam in de groep zitten, wilt u 
dan ook de eerste letter van de achternaam noteren? U kunt zelf een tijdstip kiezen die nog 
beschikbaar is. 

2. aangeven welk gesprek u wilt; 10 minutengesprek, volledig ouder-kindgesprek of een geknipt 
gesprek zodat u de leerkracht ook nog 5 minuten apart spreekt. 

3. dit op deze manier voor al uw kinderen te doen. Wilt u de gesprekken, in verband met de 
verplaatsingstijd, niet direct achter elkaar plannen? 
 

Wilt u uiterlijk 12 februari deze gespreksplanner invullen? Daarna wordt het vastgesteld. Dat kan 
overigens wel betekenen dat het tijdstip van uw gesprek door de leerkracht iets wordt verschoven; 
hij / zij loopt het rooster namelijk nog even na.  
Voor een aantal groepen zijn afwijkende data toegevoegd ivm de groepsgrootte en afwezigheid van 
de leerkracht door ziekte. 

Aanmelden toekomstige leerlingen 
Binnenkort beginnen de eerste gesprekken met betrekking tot de formatie voor komend schooljaar. 
Uitgangspunt is het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 bij ons op school zit. Heeft u een zoon / 
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dochter die in 2020 4 jaar hoopt te worden én die nog niet is ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk doen?  
Natuurlijk zijn we allemaal ambassadeurs voor CBS Keuchenius….dus kent u mensen in uw 
omgeving met een zoon / dochter die in 2020 4 jaar hoopt te worden, wilt u dan dit bericht ook met 
hen delen? Een inschrijfformulier kunt u op school ophalen bij juf Anke, juf Karin of downloaden 
vanaf de website. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking. 

Vakantierooster schooljaar 2020 - 2021 
Wie al verder vooruit kijken en een vakantie willen plannen, hierbij het vakantierooster voor komend 
schooljaar. De studiedagen moeten nog gepland worden. Zodra deze bekend zijn, worden deze op 
de website onder het kopje 'vakantierooster en verlof' opgenomen.  

Eerste schooldag maandag 31 augustus 2020 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 

Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaartsvakantie 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 
Overblijfhulp gezocht 
Een steeds grotere groep leerlingen blijft over en daarom zijn we dringend op zoek naar 
(groot-)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.  
U kunt zelf aangeven op welke dag(en) en hoe vaak u beschikbaar bent. Met elkaar krijgen we het 
overblijfrooster dan weer gevuld.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Vacature (inval) leerkracht 
● Flessenactie Victory4All 
● Brief & oproep CSG De Waard ivm acties 
● Ouderhulp op allerlei momenten...dank u wel! 
● Open dagen bij de muziekschool 
● Letterfeest in groep 3 
● Talentenmiddagen met als thema ‘afval’ 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/keuchenius/Informatie/2020-01-271635.Inschrijfformulier.pdf
https://keuchenius.csgdewaard.nl/informatie/vakantierooster-en-verlof
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11060-vacature-inval-leerkracht
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11008-flessenactie-victory4all
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/11006-brief-oproep-csg-de-waard-ivm-acties
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/10999-ouderhulp-op-allerlei-momentendank-u-wel
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/10974-open-dagen-bij-de-muziekschool
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/10971-letterfeest-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/10970-talentenmiddagen-met-als-thema-afval

