
Extra nieuwsbrief juli 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij een extra nieuwsbrief voor de maand juli 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 
17 juli Laatste schooldag; bovenbouw ‘s middags vrij 
20 juli - 28 augustus Zomervakantie 
27 augustus Nieuwsbrief september 
31 augustus Start schooljaar 2020 - 2021 met de gewone schooltijden 

Afsluiting schooljaar 2019-2020 
We zijn gekomen aan het einde van een heel bijzonder schooljaar. Een schooljaar waarin we al 
vrij snel na de start een directiewissel aankondigden, we te maken hadden met onderwijsstaking- 
en, (langdurige) ziekte, een schoolsluiting en gelukkig ook weer een -opening en andere 
schooltijden. In dit schooljaar kreeg u er, ongevraagd, een taak bij...u werd thuisjuf of -meester. 
Dat was intensief maar het gaf u ook een inkijkje in het schoolleven van uw kind(eren). Als team 
zijn we blij met de samenwerking tussen school en thuis. We hebben getracht u zo goed mogelijk 
te informeren en de leerlingen, samen met u, door deze periode heen te loodsen. Het was goed 
om te zien dat leerlingen in deze periode niet alleen maar kennis opdeden maar zoveel meer 
vaardigheden en talenten ontwikkeld en ingezet hebben. We ontvingen van u als ouders een hele 
mooie herinnering. Het schilderij heeft een mooie plek gekregen op het leerplein en herinnert ons 
zo aan deze bijzondere periode. 
 
Veel activiteiten hebben we door deze coronaperiode moeten afzeggen of aanpassen. Dat gaf 
soms teleurstelling maar door ons met elkaar aan alle maatregelen te houden, hebben we ervoor 
gezorgd dat we gezond bleven. De schooltijden hebben we, met instemming van de MR, ook 
tijdelijk gewijzigd zodat er minder ‘verkeer’ rondom de school was. Zoals het nu lijkt kunnen we na 
de zomervakantie weer de gewone schooltijden hanteren. In de nieuwsbrief van september, die 
eind van de zomervakantie verschijnt, zal de laatste informatie hieromtrent staan. Dan hebben we 
de meest up to date gegevens.  
 
Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk danken voor het 
gestelde vertrouwen, alle hulp die we mochten ontvangen en alle 
contacten van het afgelopen schooljaar. Met elkaar proberen we 
ervoor te zorgen dat onze kinderen een goede tijd hebben op de 
Keuchenius. Nu is het eerst tijd voor de zomervakantie...tijd om uit 
te rusten, bij te tanken en nieuwe energie opdoen voor het 
komende schooljaar. We hopen elkaar in goede gezondheid op 
maandag 31 augustus weer te ontmoeten!  

 CBS Keuchenius 
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Afscheid van juf Riekie 
Na 20 jaar Keuchenius stond voor mij vast dat het cursusjaar 2019-2020 mijn laatste jaar in het 
onderwijs zou zijn. Het voornemen samen met groep 5 er een bijzonder jaar van te maken is wel 
heel anders uitgepakt. Het is zeker een jaar om nooit te vergeten, maar niet in de zin die ik voor 
ogen had. 

Het onderwijs is ruim 40 jaar een deel van mijn leven geweest, de helft hiervan ben ik verbonden 
geweest aan de Keuchenius als leerkracht, ib- er en adjunct directeur. Als ik de foto’s terugkijk, lijkt 
het altijd feest geweest te zijn. Dat kan de Keuch als geen ander!! Mooie, feestelijke herinneringen.  

Natuurlijk waren er ook andere momenten, moeilijke, verdrietige, maar meestal was er vooral de 
verwondering van de kinderen die mij bij zal blijven! Het moment dat een leerling beseft dat hij iets 
onder de knie heeft, dat iets lukt, wat eerder te moeilijk leek. Dat is het mooiste moment in het leren 
van kinderen. 

Het afscheid zal niet persoonlijk zijn, heel vreemd. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen, 
jullie hebben allemaal een plekje in mijn hart.  Pas goed op elkaar! 

Liefs, 

Riekie van Betuw 

Wij danken juf Riekie voor al haar inzet & betrokkenheid bij de Keuchenius en wensen haar alle 
goeds voor de toekomst! Als team hebben wij tijdens een gezellige avond afscheid van haar 
genomen.  

Bouw! en lezen in de zomervakantie 
Na deze week zijn we 6 weken vrij, even geen school maar tijd voor andere dingen zoals buiten zijn 
en spelen. Toch is het voor veel leerlingen ook belangrijk om iedere dag 15 minuten te blijven lezen. 
Zo onderhoud je het lezen en het leestempo en voorkom je de zomerdip waarin je zomaar 1 of 2 AVI 
niveaus terug kunt zakken.  

Voor de leerlingen die in Bouw! werken is het voor de continuering ook belangrijk dat er dagelijks 
een kwartiertje met Bouw! wordt geoefend. Deze week heeft juf Wilma bij alle Bouw!lezers nog een 
toets afgenomen zodat ze ook in de vakantie nog even voort kunnen. Mocht u in de vakantie 
onverhoopt toch tegen een toets aan lopen, wilt u dan blijven oefenen door oude lessen te herhalen. 
Daarnaast kunt u een berichtje sturen naar ib.keuchenius@csgdewaard.nl. Mogelijk wordt er dan 
een toets op afstand afgenomen maar juf Wilma weet dan in ieder geval wie ze na de vakantie weer 
moet toetsen. Gaat u weg en heeft u niet de beschikking over een device, neem dan een boek mee 
waaruit uw kind samen met u dagelijks een kwartiertje hardop kan lezen. 
 
Informatieblad en jaarplanner 2020-2021 
In dit informatieblad vindt u alvast alle praktische informatie voor schooljaar 2020-2021. Ook de 
jaarplanner is toegevoegd. De geplande activiteiten zijn onder voorbehoud van de maatregelen ivm 
Covid-19. Op de website wordt de agenda voor het komende jaar weer gevuld en zo bent u weer 
helemaal op de hoogte. Een aantal studiedagen worden door een externe trainer verzorgd daardoor 
zijn de studiedagen niet gekoppeld aan een vakantie.  
 
Koptelefoon / oordopjes 
Naar aanleiding van de Coronaperiode zijn we ons weer extra bewust geworden van de 
hygiënemaatregelen. Daarom gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 na de zomervakantie werken 
met een eigen koptelefoon of oordopjes. Zij verwerken namelijk een deel van de lesstof op het 
chromebook en hebben daarvoor een koptelefoon/oordopjes voor nodig. Omdat het 
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persoonsgebonden is wat het fijnste werkt, moeten alle leerlingen zelf een koptelefoon/oortjes van 
thuis meenemen. Het chromebook heeft een ronde ingang voor de koptelefoon. De koptelefoon/ 
oortjes graag voorzien van naam zodat iedere leerling daadwerkelijk met zijn/haar eigen materiaal 
werkt.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Even voorstellen….meester Jorian en meester Bram 
● Juf Daniëlle is bevallen van een zoon 
● Een voorproefje in groep 3 
● VakantieBieb en vakantielezen 
● Studiedagen en vrije middagen in schooljaar 2020-2021 
● Musical groep 8 ‘De diamantroof’ 
● Passend onderwijs scoort in de Hoeksche Waard: Onderwijsinspectie prijst 

samenwerkingsverband 
● Individuele ondersteuning - Sociaal makelaars helpen u op weg 

 

Het team van CBS KEuchenius wenst iedereen 
een hele fijne zomervakantie toe!  
Tot maandag 31 augustus 8.35 uur. 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13109-even-voorstellenmeester-jorian
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13110-even-voorstellenmeester-bram
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13144-jake-is-geboren
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13175-een-voorproefje-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13177-vakantiebieb-en-vakantielezen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13229-studiedagen-en-vrije-middagen-schooljaar-2020-2021
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13275-musical-groep-8-de-diamantroof
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13322-passend-onderwijs-scoort-in-de-hoeksche-waard-onderwijsinspectie-prijst-samenwerkingsverband
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13322-passend-onderwijs-scoort-in-de-hoeksche-waard-onderwijsinspectie-prijst-samenwerkingsverband
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13323-individuele-ondersteuning-sociaal-makelaars-helpen-u-op-weg

