
 

 

 
 
Opheusden, 16 mei 2019                                                  nieuwsbrief nummer 18 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Welkom 
 We heten drie nieuwe leerlingen welkom bij ons op school. Mick Meijering, Gabriël Nijland en  
Jesse van der Gaarden zijn gestart in groep 1/0. We wensen hen een fijne en gezegende tijd toe 
bij ons op school. 
 
Groepsverdeling 
Inmiddels zijn we al volop bezig met de groepsverdeling voor volgend jaar.  
Iedere school krijgt sinds vorig jaar van het ministerie meer geld om de werkdruk tegen te gaan. 
Wij kiezen er net als vorig jaar voor om dit geld te gebruiken om kleinere groepen te creëren. 
Dit schooljaar hebben we een grote groep 3 gesplitst van dat geld.  
Volgend schooljaar hebben we weer een grote groep 3 (36) en een grote groep 4 (32). Met in 
beide klassen veel leerlingen die extra zorg nodig hebben. Wij vinden het op dit moment voor 
beide groepen niet verantwoord om daar een grote groep van te maken. Daarom hebben we 
ervoor gekozen om een combinatieklas groep 3/4 te starten.  
We krijgen dan een kleine groep 3 een kleine groep 4 en een kleine combinatieklas groep 3/4. Op 
deze manier kunnen we de leerlingen en leerkrachten maximaal ondersteunen. 
Ook de groepen 5 t/m 8 zijn behoorlijk grote groepen. Helaas hebben we niet genoeg geld om die 
ook nog te splitsen. Maar met behulp van onderwijsassistenten proberen we ook in deze groepen 
genoeg hulp te bieden. 
In januari hopen we een nul-groep op te starten. De kinderen die vanaf 1 november 4 jaar worden 
starten in deze nul-groep. 
Volgende maand zal er meer duidelijk worden over de groepsverdeling en welke juf of meester uw 
kind krijgt.  
   
Koningsdag 
Ondanks dat koningsdag op zaterdag viel was het toch weer een ouderwets drukke en gezellige 
aubade. Het begon nat, maar uiteindelijk viel het weer mee en hebben we heerlijk met elkaar 
gezongen.  
Joost en Senna mochten aan de vrouw van wethouder van Someren een bloemetje aanbieden. 
Mooi dat er weer zoveel ouders en belangstellenden waren. 
 
Centrale Eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de Centrale Eindtoets inmiddels binnen. De 
uitslag moet het advies van de leerkracht bevestigen en dat is in bijna alle gevallen ook zo. Het 
gemiddelde van onze school is 534,6. Dat is iets onder het landelijk gemiddelde van 535,7, maar 
wel hoger dan we verwacht hadden en boven de grens die wij als school moeten halen.  
 
Openluchtmuseum 
Groep 5 is naar het Openluchtmuseum geweest. Dit is een jaarlijks bezoek. Gelukkig was het 
redelijk droog en konden de kinderen in groepjes onder leiding van enkele ouders met een 
opdrachtenboekje het museum door. Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank! 
Hieronder staan nog wat reacties van kinderen: 
Hoi allemaal, groep 5 (waar ik in zit) ging dinsdag 7 mei naar het Openluchtmuseum! En het was 
echt komisch, 1 keertje waren er poppen, ieks… Ik heb namelijk een heeeeele grote angst voor 
poppen.  



 

 

We hebben op een leuke manier geleerd. Ik vind het leuk dat ik heel veel heb gezien van vroeger. 
Je leert er heel veel van. Dat is echt waar. Je leert ervan hoe vroeger huizen werden gemaakt. Ik 
vond de huisjes van Noord-Holland wel mooi. Het leukste was dat we met ons groepje op de foto 
gingen bij een oude zwarte auto en het kijken bij een fotograaf van vroeger. De mensen die bij het 
Openluchtmuseum werken zijn echt heel aardig. 
In het museum was het erg leuk en we hebben veel geleerd van de juf. En we hebben veel 
avonturen beleefd en ook gespeeld en veel gedaan tijdens de excursie. Kortom, een hele leuke 
dag! 
Eén leerling was ziek helaas, maar wilde wel graag schrijven over deze dag: 
Ik vond het jammer dat ik er niet bij kon zijn, ik was ziek, maar daar kon ik niets aan veranderen.  
Ik vind het leuk om het met mijn familie te doen, maar met de klas is nog leuker 
 
Dodenherdenking 
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei hebben Sophie en Damien een mooi gedicht voorgelezen. 
Sophie had het zelf geschreven en Damien las een gedicht van Djamairo voor die samen met 
Anne-Lynn een krans mocht leggen bij een van de monumenten. 
Ook veel andere kinderen en ouders waren er. Het is goed om elk jaar weer even stil te zijn om de 
oorlogsslachtoffers te herdenken. Onze vrijheid is duur betaald. Alleen al in Opheusden zijn 
honderden militairen gesneuveld. Het is ook waardevol om onze kinderen hierbij te betrekken.  
 
Zendingsgeld 
In de maand april is er €212,95 opgehaald aan zendingsgeld. We hebben dit geld hard nodig om 
onze sponsorkinderen te kunnen betalen. Alle gevers, hartelijk dank! 
  
Typecursus 
Volgend cursusjaar start de cursus computertypen weer in september. We bevelen dezen cursus 
aan. We hebben goede ervaringen met Rapido. Alle kinderen die vanaf volgend jaar in groep 6 
zitten, kunnen zich opgeven. In de bijlage staat hoe dit moet en alle andere informatie over de 
cursus. 
 
Verkeersexamen 
De kinderen uit groep 7 hebben vorige week donderdag het praktisch verkeersexamen afgelegd. 
Ze moesten een route door Opheusden fietsen. Onderweg stonden posten opgesteld die de 
kinderen beoordeelden op hun rijgedrag. Alle kinderen zijn geslaagd. Iedereen van harte 
gefeliciteerd! 
 
Buurtsport 
In de bijlage vindt u het nieuwe rooster voor buurtsport. 
 
Belangrijke data tot de zomervakantie 
20 mei - contactavond groep 1-2 
21 mei - contactavond groep 1-2 
30 mei - Hemelvaartsdag 
31 mei - alle groepen vrij 
5 juni - schoolconcert 
6 juni- school begint om 9:30 uur  
10 t/m 14 juni -  junivakantie 
25 juni - schoolreisje groep 3 t/m 7 
3 t/m 5 juli - kamp groep 8 
16 juli - schoolreisje groep 0-1 t/m 2 
17 juli - afscheid groep 8   
19 juli - alle groepen vrij 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 


