
 
 
Opheusden, 26 september 2019                          nieuwsbrief nummer 3 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Bakker 
Met juf Bakker gaat het naar omstandigheden redelijk. De kuren die ze krijgt slaan gelukkig aan en 
de problemen door de uitval in haar benen zijn wisselend.  
De zorgen zijn onverminderd groot. We bidden voor haar en vragen ook om uw gebed. 
We wensen de juf veel sterkte toe!  
 
Meester Van den Bos  
Met meester Van den Bos gaat het langzaam iets beter, maar werken zit er voorlopig nog niet in. 
Eerst moet hij meer herstellen. Hopelijk mag zijn herstel nu voorspoedig verlopen! Ook daarin is hij 
afhankelijk van de Heere. We wensen hem Gods zegen toe! 
 
Mevrouw Torn Broers 
De moeder van Levi Ruisch (gr3), Gelina Torn Broers ligt al ruim twee weken in het ziekenhuis. Ze 
heeft een ernstige bacteriële infectie opgelopen die haar heel ziek heeft gemaakt en voor ernstige 
complicaties zorgt. De situatie was een tijd heel onzeker, maar gelukkig is het nu stabieler en gaat 
het met kleine stapjes vooruit.  
De situatie is extra zorgelijk omdat mevrouw Torn Broers ook zwanger is.  
We wensen haar beterschap toe en veel sterkte! 
Het adres is:  
Radboud ziekenhuis UMC 
T.a.v. Gelina Torn Broers 
Afdeling Verloskunde kamer 2 
Geert Grooteplein Zuid 10 
6525 GA NIJMEGEN 
 
Jasmijn 
Op 13 september werd Jasmijn van Gessel geboren. 
Jasmijn is het zusje van Isah en Lois. 
We hopen dat jullie als ouders en zussen veel van de kleine Jasmijn mogen genieten. 
Het allerbelangrijkste is dat ze al jong de Heere Jezus lief mag krijgen. Alleen dan kan ze echt 
gelukkig worden! Dat wensen we haar toe! 
We wensen haar ouders veel wijsheid toe bij de opvoeding! 
 
Femke en Niels  
We hebben twee nieuwe leerlingen op school. Dat zijn Femke en Niels van Hal. 
Ze zijn vanuit Zetten naar Opheusden verhuisd en zitten vanaf afgelopen maandag bij ons op 
school. Femke zit in groep 7 en Niels in groep 5. 
We wensen Femke en Niels een fijne en gezegende tijd toe bij ons op school. 
 
Schoolreisje 
Het was een beetje vreemd om in september op schoolreisje te gaan, maar de kinderen hebben er 
niet minder om genoten. 
De groepen 7 en 8 zijn naar het Archeon geweest en daarna naar Avi Fauna. Groep 4 t/m 6 is naar 
het dolfinarium geweest. Allebei de schoolreisjes waren een succes en gelukkig hadden we het 
grootste gedeelte van de dag geen last van de regen. 



Omdat dit eigenlijk het schoolreisje van vorig was, gaan we in juni nog een keer. Dan met groep 3 
t/m 7. 
 
Lege pakjes/flesjes verzamelen 
Deze week verzamelen we alle lege pakjes en 
flesjes van het drinken dat de kinderen mee naar 
school brengen. Aan het einde van de week 
wegen we de zakken met afval. De uitkomst van 
die weging onthouden we heel goed want over 
een tijdje willen we dit nog een keer doen. Ons 
doel is dat die zakken dan een stuk minder of 
helemaal niets meer wegen. 
Dat heeft alles te maken met het feit dat er in die 
pakjes en flesjes vaak heel veel suikers zitten 
die niet goed zijn voor de gezondheid van de 
kinderen.  
Ons doel is om dit schooljaar alle kinderen in de kleine pauze aan het water drinken te krijgen. 
Hoe we dat gaan doen? Daar hoort u later in dit schooljaar meer over. 
We worden hierbij ondersteund door JOGG (jongeren op gezond gewicht) Neder Betuwe. Maar we 
hebben bij dit project vooral uw steun als ouders heel hard nodig. We hopen en vertrouwen erop 
dat u samen met ons gaat voor de gezondheid van uw kind(eren). 
  
Korfbaltoernooi 
Wegens omstandigheden hebben dit jaar voor het eerst meegedaan in Kesteren i.p.v. in Zetten. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 lieten zien dat ze goed geoefend hadden. Een team uit groep 6 won 
zelfs de eerste prijs in de categorie groep 5/6. Meer prijzen konden we helaas dit jaar niet 
meenemen naar Opheusden. Maar het belangrijkste is dat er heerlijk gesport is en dat het gezellig 
was.  
 
strafworpbokaal 
Ter voorbereiding op het korfbaltoernooi is er onder leiding van mijnheer Bakker twee 
donderdagen geoefend op het mikken. Als afsluiting daarvan is er vanmiddag op het schoolplein 
gestreden om de strafworpbokaal.  
De winnaars zijn: 
Groep 5:Luuk  
Groep 6: Noud 
Groep 7:Joost  
Groep 8:Bas 
Alle winnaars hartelijk gefeliciteerd! 
We willen mijnheer Bakker weer hartelijk danken voor de organisatie en het begeleiden!  
 
Hand in hand 
Op D.V. 29 oktober zal de jaarlijkse ouderavond gehouden worden. Alle ouders zijn van harte 
welkom! Het thema van deze ouderavond is: ‘Hand in hand’.  
Wilt u deze datum alvast in uw agenda vrijhouden? Nadere informatie volgt.  
 
Oversteken bij brigadiers 
We willen iedereen oproepen om alleen over te steken bij de brigadiers en niet bij de 
Ooievaarsstraat of Kempkeslaan. 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
Overblijven 
Kinderen die overblijven mogen niet van het plein af om eten te gaan kopen. Dit kan alleen bij 
hoge uitzondering samen met een overblijfmoeder.  
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfmoeders. (Zie vacature) Aanmelden of informatie vragen 
kan via Erika Mauritz: 06-17266540 
 
 



Gratis boekje voor de kleuters 
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen gratis een Borre boekje aangeboden van de uitgeverij Pica. 
Het doel hiervan is om voorlezen te stimuleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die 
worden voorgelezen beter presteren op school. U kunt deze boekjes ook bestellen bij deze 
uitgeverij. Informatie hierover zit bij het boekje. 
 
Boek te koop 
Er ligt op mijn kamer een stapel boeken te wachten op lezers. Het boek ‘Overboord’ gaat over een 
Syrische vluchteling in Nederland. Ik heb dat boek zelf geschreven en vind het leuk om het op 
school te verkopen. De winst van de verkoop is voor school en komt bij de jaarmarktacties. Het 
boek is voor € 9,90 te koop in de personeelskamer op of bij mij.  
 
Jaarmarkt (herhaalde oproep) 
De jaarmarktcommissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de jaarmarkt. We zijn 
op zoek naar kleine (1 euro) cadeautjes voor volwassenen en kinderen. 
Dit mag worden ingeleverd bij de eigen meester of juf. Geeft u liever een vast bedrag dan kan dit 
natuurlijk ook. 
Ook zijn we op zoek naar ouders die achter de kraam willen staan. U kunt uzelf opgeven bij Yvette 
Arends: arjan.arends@online.nl 
 
Ouderhulplijsten 
Fijn dat we al zoveel ouderhulplijsten binnen hebben gekregen. Het is fijn als de rest zo snel 
mogelijk wordt ingeleverd. Dan kunnen wij de aangeboden hulp inventariseren. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 
 
HHG-Doet 
Op D.V. zaterdag 5 oktober 2019 organiseren wij, als  jongeren uit de Hersteld Hervormde 
gemeente, een vrijwilligersdag: HHG-Doet.  
Het doel is om op deze dag zoveel mogelijk mensen te helpen! Er zijn veel mensen die zich 
opgegeven hebben als vrijwilliger voor deze dag.  
Ook hebben we al verschillende klussen doorgekregen.   
We zijn nog opzoek naar meer klussen die we deze dag kunnen doen. Ook mensen buiten onze 
gemeente mogen zich opgeven.  
U kunt denken aan klussen als: het bijwerken van een tuin, het zemen van ramen, strijken etc. 
Wij zouden het superleuk vinden om u die dag met deze klus te komen helpen.  
Mocht u iemand kennen waarbij we een dergelijke klus zouden kunnen doen, zou u deze persoon 
dan kunnen attenderen op deze actie?  
We hopen dat we verschillende mensen op 5 oktober blij te kunnen maken!  
Het doorgeven van taken of het aanmelden als vrijwilliger? Bel 06-25421393 of 06-11826974 of 
mail naar hhgdoet@outlook.com. Dit kan tot 3 oktober. 
Alvast bedankt! 
 
Fietsverlichtingsactie 
Op 2 oktober organiseert Repair Café  Neder- Betuwe weer een fietsverlichtingsactie. 
Locatie: De Notenbalk. Voor meer informatie zie bijlage. 
 
Belangrijke data t/m oktober 
30 september - kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team 
16 en 17 oktober -  contactavond groep 3 t/m 7 
21 t/m 25 oktober - herfstvakantie 
28 oktober - groep 3 ‘s middags vrij 
29 oktober – ouderavond  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 
 


