
 
 
Opheusden, 20 maart 2020                          nieuwsbrief nummer 13 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
 
De school is nu bijna een week gesloten.  
Wie had gedacht dat dit  in Nederland zou kunnen gebeuren? Wat zijn we als mensen kwetsbaar 
en wat is het leven veel minder maakbaar dan we vaak denken. Wat is er plotseling veel onzeker 
geworden. Dat  kan paniek en een gevoel van leegheid veroorzaken.  
Maar God blijft dezelfde! Als we weten mogen dat ons leven in Zijn handen ligt en Hij als een 
Vader voor ons wilt zorgen geeft dat rust en vertrouwen. 
Iedereen is welkom bij Hem! Hij alleen kan u rust en houvast geven. Dat is niet omdat wij zulke 
goede mensen zijn. Integendeel, het is een wonder dat De Heere ons nog zoveel geeft. Maar dat 
kan alleen omdat de Heere Jezus aan het Kruis heeft gehangen voor zondaren. Over dat lijden en 
sterven van de Heere Jezus gaan ook de Bijbelverhalen die u krijgt doorgemaild door de 
leerkracht. Wij bidden dat ze voor u, de kinderen en ons tot zegen mogen zijn. 
 
Thuisonderwijs 
Opeens bent u dan zelf meester of juf. Er moet thuis van alles georganiseerd worden. We beseffen 
dat het echt niet eenvoudig is om thuisonderwijs  te geven. Zeker niet met meerdere kinderen of 
terwijl u zelf ook thuis moet werken. Maar gaandeweg de week zagen we dat bijna iedereen het 
lukte om de kinderen aan het werk te krijgen. 
Een compliment voor uw als ouder(s) hoe u met deze situatie omgaat. De samenwerking wordt 
door de leerkrachten erg gewaardeerd. 
Ook mooi dat u de leerkracht inschakelt als het even niet lukt. We willen er juist nu graag voor u en 
de kinderen zijn. 
Er gaat niets boven lesgeven op school maar de leerkrachten zijn erg tevreden over het gemaakte 
werk, er worden vragen gesteld en de leerkrachten worden dagelijks verrast met leuke foto’s en 
appjes. 
Natuurlijk zullen we blij zijn als alles weer normaal wordt. We missen de kinderen en hopen dat dit 
niet te lang gaat duren. 
 
opvang 
We weten niet wat de toekomst brengt. In noodgevallen zijn wij als school bereid om kinderen op 
te vangen. Dat wij de opvang zoveel mogelijk willen beperken zult u begrijpen. 
Kinderen die (lichte) verkoudheidsklachten of griep hebben, kunnen niet op school worden 
gebracht. 
 
Centrale Eindtoets 
De Centrale Eindtoets zal dit jaar, landelijk niet worden afgenomen. Gelukkig weet de leerkracht 
van groep 8 heel goed wat het beste vervolgonderwijs voor uw kind is. Bovendien nemen we ook 
andere toetsen af die dit advies kunnen bevestigen. 
 
Bericht voor de kinderen. 
Beste jongens en meisjes, 
We hebben jullie nu bijna een week niet gezien op school. We missen jullie en hopen dat snel alles 
weer normaal wordt.  Soms zie ik  leuke foto’s voorbij komen waarop te zien is hoe goed jullie je 
best doen thuis. Ik heb gehoord van de meester en juffen dat er hard wordt gewerkt en ben trots 
op jullie! 



Jullie vinden het vast niet leuk dat je heel veel dingen niet meer kunt doen. De school en sportclub 
zijn gesloten en ook spelen bij een vriendje of vriendinnetje kan vaak al niet meer.  
Misschien vind je het ook allemaal erg spannend of ben je soms een beetje bang. Vergeet niet dat 
er een ding altijd kan en dat is bidden. De Heere hoort jou ook thuis en Hij wil naar je luisteren en 
je helpen. 
We wensen jullie heel veel succes toe met al het thuiswerk en hopelijk zien we elkaar snel weer! 
Veel liefs, 
De meesters en juffen 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 
 


