
Nieuwsbrief december 2020 
 
 

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 
2 december Inloopochtend groep 3 t/m 8 (vervalt) 
2 december School gebedsgroep (aanmelden via gebedsgroep@gmail.nl. U  

ontvangt dan bericht terug met het adres waar u om 9.00 u wordt verwacht.  
Op deze manier kan de gebedsgroep coronaproof doorgang vinden) 

2&3 december Inleveren & tentoonstellen van de surprises 
4 december Sinterklaasfeest (gr. 5-8 ‘s middags vrij) 
16 december Kerstviering thuis 
18 december Kerstviering in de klas 
18 december 12.15 uur start kerstvakantie voor ALLE groepen 
t/m 3 januari 2021 Kerstvakantie 

Kind op Maandag 
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd. Er zou een 
kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige woorden, maar hoe moesten 
mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, 
maar waar wachtten ze precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude 
woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een 
antwoord op de vraag waar wij op wachten. We horen over een 
kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Betlehem: geen 
koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. 
Hij zal God dichterbij brengen. 

Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. 
We leven mee met de oude Zacharias en Elisabet, die plotseling 
het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We horen 
over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt 
van Gods zoon. We horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. 
En na kerst ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Betlehem. 
Allemaal wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het 
precies zal zijn. 

Een aantal liedjes die we aanleren… 
In aanloop naar het kerstfeest horen we de volgende liederen door de school: Sjok, sjok, sjok, de 
herberg zit vol, Jezus is geboren, dag ster, kleine ster, lied van de herders, op weg naar het licht, 
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het lied van de wijzen, knoop het even in je oren. 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
Op maandag 9 november heeft uw zoon/dochter een brief meegekregen van de Ouderraad over de 
vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar. Mocht u deze gemist hebben dan vindt u de brief hier.  

Sinterklaasviering (alle groepen om 12.15 uur uit!) 
Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. 
Gezien de huidige maatregelen vieren we het dit jaar zonder intocht 
met ouders op het schoolplein. De leerlingen worden gewoon om 
8.45u op school verwacht. Eenmaal in de klas begint elke groep het 
programma voor de dag. In groep 1 t/m 4 staat er o.a. een bezoek 
van Sinterklaas op het programma. In groep 5 t/m 8 pakken de 
leerlingen hun surprises uit. De gemaakte surprises worden op 
woensdag 2 óf donderdag 3 december op school ingeleverd. Elke 
leerling brengt zijn/haar surprise (voorzien van zijn/haar naam aan 
de onderkant) zelf naar binnen. We stellen de surprises tentoon in 
de gangen van de school. Het belooft weer een leuk en gezellig 
Sinterklaasfeest te worden! 

Kerstviering 
Ook het kerstfeest zal dit jaar anders dan gewoon gevierd worden. Maar zeker niet minder leuk! Van 
alle groepen gaan een aantal kinderen het kerstverhaal uitspelen. Iedere groep leert een aantal 
kerstliederen passend bij een onderdeel van het verhaal. We maken er een mooie kerstfilm van en 
op die manier kan iedereen woensdag 16 december genieten van een fijne kerstavond thuis. U hoort 
hier nog meer over. Het is de bedoeling dat er donderdag 10 december gefilmd wordt voor deze 
kerstfilm. De kinderen mogen die dag in hun leukste en mooiste kerstoutfit naar school. 
Vrijdagochtend 18 december vieren de kinderen onder schooltijd een kerstviering in hun eigen 
groep. Wij hebben er in ieder geval veel zin in! 
 
 

 

 

 

 

Ouderraad zoekt 4 enthousiaste vaders, moeders, opa’s en/of oma’s  
De ouderraad is mede verantwoordelijk voor de organisatie van festiviteiten op school. Van 
Sinterklaas, Pasen, BBQ tot de Avond 4-Daagse. We werken met 10 à 12 ouders mee aan 
ongeveer 10 events per jaar. Na dit schooljaar verlaten 4 ouders de OR omdat hun jongste kind naar 
de middelbare school gaat, dus we zoeken nieuwe ouderraadsleden.  
 
Wil jij meer betrokken zijn bij school, je inzetten bij de leukste activiteiten, meedenken en een 
positieve bijdrage leveren? Dan kunnen we je goed gebruiken. Er zijn 4 gezamenlijke, algemene 
vergaderingen per jaar (in de avond). De events worden georganiseerd door commissies. Ieder lid 
zit in 3 à 4 commissies per schooljaar. Zo verdelen we met elkaar het werk en blijft het voor iedereen 
leuk. Voor de commissies spreek je onderling bijeenkomsten af. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7Bc_L4pkGm8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc6FzoTd40A
https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2020-2021/keuchenius/nieuwsbrieven/2020-11-091044.201109_Ouderbijdrage_2020-2021.pdf


Wil je je aanmelden, meer weten over het werk, de verwachting en de tijd die je eraan kwijt bent? 
Neem eens contact op met de volgende OR leden: Danny-Jill van Ooijen 06-81176197 of Peter 
Middelhoek 06-20518251 

Jonge mantelzorgers 
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of 
beperking. Bij mantelzorgers denken we vaak aan volwassenen, maar ook kinderen en jongeren zijn 
mantelzorgers. Een op de vier kinderen groeit op met iemand die zorg nodig heeft en dat kan best 
zwaar zijn. Jonge mantelzorgers dragen meer verantwoordelijkheden en maken zich vaker zorgen 
over hun gezinsleden dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn vaak eerder zelfstandig en hebben vaker de 
neiging om hun eigen gezondheidsklachten of zorgen voor zich te houden.  Om hen te 
ondersteunen kunnen jonge mantelzorgers zich inschrijven bij MEE en ontvangen dan een 
cadeautje. Daarnaast heeft MEE veel te bieden aan de jonge mantelzorgers. Hierover leest u meer 
in deze brief. Tevens kunt u informatie opvragen bij juf Wilma de Priëlle.  
 

 

Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Leefstijlthema ‘Praten en luisteren’ 
● Harenshow in groep 3 
● Ontdekkend leren...regenwormen 
● De leerlingenraad komt bijeen 
● Engelse dag op de Keuchenius 
● Pietendans Challenge 
● Gastles van Bureau Halt in groep 7 en 8 
● Opbrengst Kinderpostzegelactie 2020 
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https://drive.google.com/file/d/1GWSyzcZpQVqE5YBKvaoximnc94P3jhV1/view?usp=sharing
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14488-leefstijlthema-praten-en-luisteren
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14531-harenshow-in-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14639-ontdekkend-lerenregenwormen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14710-de-leerlingenraad-komt-bijeen
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14830-engelse-dag-op-de-keuchenius
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14850-pietendans-challenge
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14877-gastles-van-bureau-halt-in-groep-7-en-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/14889-opbrengst-kinderpostzegelactie-2020

