
Nieuwsbrief oktober 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand oktober 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 
30 september Start Kinderboekenweek ‘En toen…’ & klein project ‘boeken en verhalen’ 
7 oktober Inloopochtend groep 3 t/m 8 (vervalt) 
7 oktober Schoolgebedsgroep (9.00 uur Klipper 89) 
7 oktober Engelse dag 
8 en 13 oktober Spreekavond groep 1 t/m 3 
9 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
15 oktober Studiedag; leerlingen zijn vrij 
19 - 23 oktober Herfstvakantie 
28 oktober School op Seef (praktische verkeerslessen...hulp gevraagd!)  
 

Kind op Maandag 
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Na het onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar 
hopen we dat het komende schooljaar meer zal zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit 
schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze 
hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de 
opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te 
doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao. 

Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de 
farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt 
dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder 
op hun weg. 

Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? 
Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig 
zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt 
zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn. 

Een aantal liedjes die we zongen… 
In de afgelopen weken klonken deze liederen in de diverse groepen: Lees je Bijbel, bid elke dag, 
Is je deur nog op slot?, Met mijn handen samen, Klein, klein kindje, Diep diep diep als de zee, 
Kikker in je bed, Het allerleukste liedje, Hoe kwam Mozes door de rode zee, Go down Moses, 
Mozes ging langs bij de farao 
 

 CBS Keuchenius 
Weegpad 4-6, 3262 CL  Oud-Beijerland – T 0186-618246 – E Keuchenius@csgdewaard.nl – keuchenius.csgdewaard.nl 

https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13774-schoolgebedsgroep-en-gebedsbus
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13777-school-op-seef-een-veilige-schoolomgeving
https://www.youtube.com/watch?v=EgMZPiQnJCY
https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8
https://www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE
https://www.youtube.com/watch?v=C2rh9VDcDEg
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
https://www.youtube.com/watch?v=k79V7DjWeb8
https://www.youtube.com/watch?v=epOQAdjJIko
https://youtu.be/D4kgIJKJ_A4
https://www.youtube.com/watch?v=rp2WdyeAHIM
https://www.youtube.com/watch?v=iyxBLQG0ErM


Onderwijs in coronatijden 
Wat zijn we blij dat we weer ‘gewoon’ met z’n allen naar school kunnen en mogen. Natuurlijk zijn er 
maatregelen waaraan we ons houden en moeten we bij iedere activiteit kijken wat er wel/niet 
mogelijk is. Waar we ‘normaal’ heel laagdrempelig willen zijn, houden we nu toch veel ouders op 
afstand maar wat zijn we trots op onze leerlingen hoe ze, heel zelfstandig, naar school komen. Na 
de laatste persconferentie bleek dat leerlingen tot en met 12 jaar naar school mogen komen 
wanneer ze verkouden zijn. We begrijpen heel goed dat het soms lastig is om te weten wanneer een 
leerling nu wel/niet naar school mag. Op school werken wij daarom met de beslisboom. Deze 
doorlopen we stapsgewijs zodat we weten wat wel/niet mogelijk is. Mocht u twijfelen of uw 
zoon/dochter naar school kan, wilt u dan zelf de beslisboom ook even doorlopen?  
 
Wat wel duidelijk is, is dat leerkrachten met milde coronaklachten niet 
op school aanwezig mogen zijn ook al voelen zij zich niet ziek. Zij 
moeten zich eerst laten testen. Wanneer de test negatief is, zijn zij 
weer welkom. Dit zorgde in ieder geval vorige week al voor een flinke 
puzzel. We misten behoorlijk wat teamleden en vervanging is ook 
lang niet altijd voor handen. Gelukkig zijn het team en de leerlingen 
flexibel en is het gelukt om alles op te lossen. Echter….het zal de 
komende maanden waarschijnlijk nog wel eens gebeuren dat we veel 
teamleden tegelijkertijd moeten missen. We proberen dit zo goed 
mogelijk op te lossen met behulp van beschikbare vervanging. Het 
kan ook voor komen dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 een 
leerkracht hebben die, vanuit huis, online aan de klas lesgeeft. 
Uiteraard zorgen we dan wel voor toezicht van bijvoorbeeld de 
onderwijsassistenten. Zij zijn dan in de klas en kunnen, daar waar nodig, ook hulp bieden. Wanneer 
we echt geen oplossing hebben, zullen we, in het uiterste geval, de leerlingen vrij moeten geven. 
Hiervan stellen we u dan zo vroeg mogelijk op de hoogte.  

Verkeer - School op Seef - een veilige schoolomgeving 
In 2017 heeft onze school het verkeersveiligheidslabel ontvangen van SCHOOL op SEEF. SCHOOL 
op SEEF is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
en helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het 
programma bevat allerlei soorten lessen: van leerzame filmpjes tot uitdagende verkeersplaten, en 
van uitleg in de klas tot speelse oefeningen in de praktijk. Het geeft ons alle hulpmiddelen om met 
verkeersveiligheid aan de slag te gaan, maar de school kan dit niet alleen. 

Wat zo mooi is aan SCHOOL op SEEF is dat het bestaat uit een samenwerking tussen school, 
gemeente en (verkeers)ouders, zodat niet alleen de school, maar de hele omgeving veiliger wordt. 
Een label van SCHOOL op SEEF is 3 jaar geldig en dan moet de school her-labeld worden. De 
commissie verkeer heeft onlangs een her-label aangevraagd en er heeft een gesprek 
plaatsgevonden. We kijken hier met een goed gevoel op terug en nu is het 
afwachten of we binnenkort daadwerkelijk het her-label zullen ontvangen. 

In de week van 14-18 september hebben we als school meegedaan aan de 
Schoolbrengweek. Wat zijn we trots om te zien dat zoveel leerlingen 
lopend, steppend of fietsend naar school komen. We moedigen u en de 
kinderen aan dit vol te houden, want naast dat het gezond, leuk en beter 
voor het milieu is, draagt het ook bij aan een veiligere schoolomgeving. 
Wanneer het niet lukt om lopend of met de fiets te komen, willen we u 
vragen niet met de auto het Weegpad op te rijden. Dit geeft vaak 
gevaarlijke situaties. Op de Wolweversweg is een afzetzone. U kunt daar 
eventjes stoppen om uw kind(eren) uit de auto te laten stappen zodat zij 
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https://drive.google.com/file/d/1_J8lD67vpxvjS6ffxRy2hgr1fIAtX7wh/view?usp=sharing
https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/1011355/schoolbrengweek-een-succes


zelf naar school kunnen lopen. Als afsluiting van deze schoolbrengweek hebben de kleuters hun 
step of fiets mooi versierd op school....wat een feest! 

28 oktober staat onze eerste SCHOOL op SEEF praktijk ochtend gepland. 
Uiteraard worden hierbij de RIVM maatregelen in acht genomen. Zoals we 
hierboven al aangeven kunnen we dit niet realiseren zonder hulp van ouders. 
Dus....kunt u deze ochtend meehelpen om verschillende groepjes te begeleiden 
tijdens een praktijkles wilt u dit dan bij onze verkeersouders, Diane Wessels 
(rene.diane@hetnet.nl) of Linda van den Heuvel (heuvellinda@hotmail.com), 
kenbaar maken?  

Sociale vaardigheden / Leefstijl 
Aan het begin van een nieuw schooljaar werken wij in de groepen tijdens onze sociaal- emotionele 
vaardigheidslessen aan het thema: “ De groep dat zijn wij”. 

Hierbij schenken we veel aandacht aan de samenhorigheid binnen de groep. Sommige kinderen 
zitten al een lange tijd bij elkaar in de groep, in andere gevallen zijn er ook groepen die veranderd 
zijn qua samenstelling. Belangrijk dus om in de periode vanaf de zomervakantie, tot aan de 
herfstvakantie te werken aan het groepsgevoel. We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich veilig 
en gewenst voelt in de groep; iedereen hoort erbij. 

KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN 

Als een kind wordt bekritiseerd, 
leert het kritiek te hebben 

Als een kind vijandig wordt bejegend, 
leert het te vechten 

Als een kind wordt uitgelachen, 
leert het verlegen te zijn 

Als een kind wordt vernederd, 
leert het zich schuldig te voelen 

Als een kind tolerant wordt behandeld, 
leert het geduldig te zijn 

Als een kind wordt aangemoedigd, 
leert het vertrouwen in zichzelf te hebben 

Als een kind wordt geprezen, 
leert het waardering te hebben 

Als een kind eerlijk wordt behandeld, 
leert het rechtvaardig te zijn 
Als een kind zich veilig voelt, 

leert het vertrouwen te hebben 
Als een kind in zijn gedrag wordt bevestigd, 

leert het van zichzelf te houden 
Als een kind acceptatie en vriendschap ondervindt, 

leert het liefde te vinden in de wereld. 
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Schoolgebedsgroep en gebedsbus 
Iedere eerste woensdagochtend van de maand komen ouders van leerlingen van de Keuchenius bij 
elkaar om met elkaar te bidden. Om de school, het personeel en de kinderen in de handen van de 
Vader te leggen. Waarom? Omdat wij geloven dat bij Hem alles te vinden is wat we nodig hebben, 
en méér. Wij geloven dat God het Begin en het Einde is, Hij de bron is van onvoorwaardelijke liefde 
en een veilige Schuilplaats in tijden van moeite en angst. 

Dit schooljaar willen we iets nieuws introduceren vanuit het schoolgebed, namelijk de 
GEBEDSBUS. 
Wilt u graag ergens voor laten bidden? In de school hangt bij de ingang van groep 3 en 4 een 
gebedsbus. Kinderen kunnen hier gebedspunten in doen en als ouder kunt u, in een gesloten 
envelop, uw gebedspunt door uw kind in de bus laten stoppen (nu we als ouder zelf niet naar binnen 
kunnen). Het is ook mogelijk om gebedspunten te mailen naar gebedkeuchenius@gmail.com.  

Het gaat dan om persoonlijke gebeds- en dankpunten van het kind of 
binnen het gezin/familie, bijvoorbeeld ziekte of andere situaties, en 
algemene zaken van school. We willen u vragen om geen 
gebedspunten in te leveren omtrent specifieke (andere) kinderen of 
personeel. Uw gebedspunt wordt dan in het maandelijks gebed 
meegenomen.Uiteraard wordt er vertrouwelijk met je gebedspunten 
omgegaan. Binnenkort zal de gebedsbus ook in de groepen 5 tot en 
met 8 geïntroduceerd worden. 

Welkom op woensdagochtend 
Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze gebedsgroep! Ook als u niet gewend bent 
bijvoorbeeld om zelf hardop te bidden, wordt uw aanwezigheid gewaardeerd en wordt er niets 
verwacht. In de agenda kunt u zien waar we die maand samenkomen. Voor meer informatie over 
deze ochtenden kunt u bellen met André en Annelies Kruithof (tel. 0186623880). De eerstvolgende 
gebedsochtend is op woensdag 7 oktober om 9.00 uur. Meestal duurt de ochtend zo’n 1-1,5 uur.  
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Bouw! Wilt u ook een steentje bijdragen? 
Dit jaar wordt er in groep 3 veel tijd besteed aan het leren lezen. En... weet u wat uw kind daar 
allemaal voor moet kunnen? Het moet onder andere: 
1. Klanken van elkaar onderscheiden. Je moet het verschil horen tussen de /m/ en n/n of de /b/ en 
de /p/  
2  Taal los kunnen zien van de betekenis. Dus als wij vragen welk word is langer: reus of kabouter 
moeten ze zien dat kabouter langer is. Ze moeten o.a. de eerste en laatste letter in een woord 
kunnen benoemen, kunnen rijmen en woorden in lettergrpen kunnen verdelen. 
3. Woorden zoemen. dus klanken eerst los herkennen en dan aan elkaar gaan lezen 
mmmmmaaaaaaaaaaaannnnn- maan 
4. Kleine verschillen kunnen waarnemen tussen de verschillende letters, die best veel op elkaar 
lijken 
5. De aangeleerde klanken kunnen opslaan in je geheugen om ze later weer te herinneren en te 
weten welke klank er bij welk symbool hoort 
6. Zich lang genoeg op een taak kunnen concentreren om alle genoemde stapjes te zetten. 
7. Zich goed kunnen houden aan regels en routines. Je moet leren dat we van links naar rechts 
lezen en van boven naar beneden. Het klinkt vanzelfsprekend maar het is eigenlijk een afspraak 
waar het kind zich aan moet kunnen en willen houden. Ook moet je je kunnen houden aan regels en 
routines die in de klas gelden. Want ook al wil je graag buitenspelen, als de juf zegt dat we gaan 
lezen wat er op het bord staat, gaan we dat doen. 

 
Kortom leren lezen voor kleine mensen van net 6 jaar is niet zomaar wat, maar een prestatie die 
veel van ze vraagt. 
En sommige kinderen moeten zich er dan nog nét iets meer voor inzetten omdat het niet allemaal zo 
vanzelf gaat. Deze kinderen werken met Bouw! 
Voor hen zoeken wij 1 of 2 mensen die anderhalf uur per week tijd beschikbaar hebben om aan de 
hand van een computerprogramma het leren lezen extra te oefenen.  
Uiteraard ontvangt u voordat u start van ons uitleg hoe het werkt. 
Draagt u het lezen en kinderen een warm hart toe en heeft u tijd? Aarzel niet om contact op te 
nemen met: ib.keuchenius@csgdewaard.nl 
 
We proberen het aantal volwassenen in de school zoveel mogelijk te beperken, maar voor de 
ondersteuning van het leren lezen proces wordt een uitzondering gemaakt. Vanzelfsprekend dient u 
bij het betreden van ons schoolgebouw wel uw handen te ontsmetten en uw naam- en 
contactgegevens achter te laten en hanteren wij de algeheel bekende coronaregels.  

Te koop….opbrengst is voor nieuwe leesboeken in de schoolbibliotheek 
Nu het lokaal van groep 7 voorzien is van nieuw meubilair hebben wij tafels en stoelen over. Deze 
willen we verkopen. Mocht u geïnteresseerd zijn in een tafel, stoel of een compleet leerlingsetje kunt 
u dit kenbaar maken bij juf Karin (k.koffijberg@csgdewaard.nl). Zij zal dan met u een moment 
afspreken dat u het kunt bekijken en/of kopen.  We hanteren de volgende prijzen: 

● stoel € 7,50 
● tafel € 7,50 
● leerlingsetje (tafel + stoel) € 12,50 
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Met de opbrengst van deze verkoop zullen we nieuwe leesboeken voor de schoolbibliotheek 
aanschaffen. 

Rookvrije schoolpleinen 
Per 1 augustus rookvrije schoolpleinen. De school was al jarenlang een rookvrije plek maar m.i.v. 1 
augustus mag er ook op de schoolpleinen niet meer worden gerookt.  
 
Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden 
● Predicaat afvalvrije school 
● Dringend hulp gezocht: overblijven 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Ons afvalreddersteam 
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https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13773-plastic-doppen-sparen-voor-blindengeleidehonden
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13779-predicaat-afvalvrije-school
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/13831-dringend-hulp-gezocht-overblijven

