
 
 
Opheusden, 21 april 2021                          nieuwsbrief nummer 15 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Gelukkig hebben er de afgelopen weken geen klassen thuisgezeten. Daar zijn we dankbaar voor! 
 
Ook dit schooljaar kunnen er veel activiteiten niet doorgaan. Juist die leuke dingen missen we 
enorm en zijn heel belangrijk voor het welbevinden van de kinderen. Daarom zijn we momenteel 
creatief aan het nadenken over wat er wel kan. 
Zo gaan we op een veilige manier de koningsspelen organiseren, denken we na over een online 
schoolconcert en hopen we in juni mee te doen aan een voetbaltoernooi. 
Dit alles met in achtneming van de RIVM maatregelen. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 30 april houden we onze Koningsspelen. De ouders van de kinderen uit de onderbouw 
hebben een brief gehad waarin 23 april als datum werd genoemd. Deze datum klopt niet. De 
Koningsspelen houden we dus met de hele school op vrijdag 30 april. 
 
We starten met een heerlijk ontbijt. De kinderen hoeven dus niet thuis te eten. Wel moeten de 
kinderen van de bovenbouw (groep 3 t/m 8) een eigen bord en bestek meenemen. 
 
De spelletjes zullen anders verlopen dan andere jaren. Normaal gesproken mengen we alle 
groepen en zijn er de hele morgen activiteiten op het plein. Nu zullen de spelletjes met de eigen 
groep worden gedaan. Voor een gedeelte zal dit op het plein gebeuren en er worden spelletjes in 
de klas gedaan. 
 
We hopen op een gezellige en sportieve dag! 
 
Groep 7 en 8 weer op de normale tijd uit 
Ook de groepen 7 en 8 gaan vanaf volgende week maandag weer op de normale tijd naar huis. 
Ma, di en do 14:45 uur, woensdag om 12:15 uur en op vrijdag om 12:00 uur. 
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 0 zijn er een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd.  We heten de volgende leerlingen 
hartelijk welkom: Lucas, Nina, Sarah, Emmaly en Evelin. We wensen hen een fijne en gezegende 
tijd toe bij ons op school. 
 
Brigadierouders  
Voor volgend schooljaar zijn we weer op zoek naar nieuwe brigadierouders. Zonder uw hulp 
kunnen de kinderen niet veilig op school komen! Daarom een dringende oproep om uzelf aan te 
melden! En hoe meer ouders zich aanmelden hoe minder vaak u aan de beurt bent.  
Alvast bedankt! 
 
Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij onze brigadier coördinator Aline  Visser: 
acvisser1985@kpnmail.nl 
 
 
 
 



Centrale Eindtoets 
In groep 8 wordt deze week de centrale eindtoets afgenomen. Spannend voor de jongens en 
meisjes in groep 8. De leerlingen hebben allemaal al een advies gehad voor het vervolgonderwijs. 
We hebben er alle vertrouwen in dat de uitslag van de toets dit advies bevestigt.   
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 29 april komt de fotograaf op school. Er wordt van alle kinderen een portretfoto en 
een pure foto gemaakt. 
De fotograaf adviseert om uw kind kleurrijk te kleden. Alleen witte of zwarte bovenkleding geeft 
vaak een minder resultaat. 
 
Om zo min mogelijk bewegingen in de school te hebben worden dit jaar geen foto’s met broertjes 
en zusjes gemaakt. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de privacyregels op 
school. 
 
De fotograaf gaat er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt 
u dit voor 29 april aangeven bij de leerkracht.  
 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart 
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www. 
Fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u 
de groepsfoto gratis. 
U kunt eenvoudig betalen middels IDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt, kunt u zelf de 
inloggegevens  doorsturen naar familieleden zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de 
site. 
Voor meer informatie zie bijlage. 
 
Kinderboek 
Vorige week is er een nieuw kinderboek van mij uitgekomen met als titel: De Andere Wereld. Het  
gaat over het Joodse meisje Betty Frank. Zij woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Ochten 
en moest samen met haar ouders en zusje naar kamp Vught. Het boek is geschreven voor 
jongens en meisjes van 11 jaar en ouder en kan vanaf volgende week op school worden gekocht. 
Het boek kost 10,50. De winst gaat naar school. 
 
Belangrijke data t/m de meivakantie: 
20 t/m 22 april Centrale Eindtoets groep 8 
27 april Koningsdag 
29 april schoolfotograaf 
30 april Koningsspelen 
3 t/m 7 mei meivakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 


