
 
 
Opheusden, 23 april 2020                          nieuwsbrief nummer 16 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Vader van juf Henzen overleden 
De vader van juf Henzen is afgelopen maandag overleden. 
Wat een verdriet voor de juf en haar familie. Zoals u weet had hij het coronavirus en heeft hij de 
afgelopen weken ernstig ziek op de IC gelegen. We wensen de juf veel sterkte toe. Vooral wensen 
we haar de troost, kracht en nabijheid van de Heere toe. 
 
Na 10 mei 
Zoals u weet gaan we vanaf maandag 11 mei weer gedeeltelijk starten op school. Daar zijn we blij 
mee en dankbaar voor. 
De meivakantie duurt een paar dagen langer. We starten dus niet op 6 mei maar op maandag 11 
mei. Dan kunnen we na de meivakantie direct een nieuwe fase in. 
U heeft inmiddels al wat algemene informatie ontvangen van dhr. Van der Mark. In deze 
nieuwsbrief, maar ook de komende tijd zullen wij u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij 
als De Hervormde School hier verder invulling aan geven. 
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders in ieder geval voor de meivakantie weten waar ze aan toe 
zijn. 
Wij hebben besloten om alle groepen te splitsen in een A - en een B groep die om de beurt naar 
school gaan. Wij zorgen ervoor dat kinderen uit een gezin tegelijk op school of thuis zijn. U begrijpt 
dat het voor ons onmogelijk is om ook nog rekening te houden met vriendjes en vriendinnetjes. We 
hopen daarbij op uw begrip. 
Om ervoor te zorgen dat allebei de groepen ongeveer evenveel uur naar school gaan hebben we 
onderstaand rooster gemaakt. 
Momenteel zijn de leerkrachten bezig om de groepen te maken. Morgen hoort u of uw kind in de A 
of B groep zit. 
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan is het de bedoeling dat ze thuis werken. De 
leerkracht zal de kinderen op school instructie geven voor het thuis werken. Ook kan er op school 
worden nabesproken. Het is niet mogelijk om tijdens het thuiswerken hulp van de leerkracht te 
vragen. 
Op de maandag, dinsdag en donderdag blijven we tussen de middag (kosteloos) over op school. 
Dit geldt ook voor groep 0,1 en 2. Groep 1 gaat dus donderdags iets langer door dan ze gewend 
zijn. Groep 0  gaat op maandag en dinsdag tot 14.00 uur naar school  en op woensdagmorgen tot 
12:00 uur. Op donderdagmorgen en vrijdagmorgen zijn ze vrij. 
 
Nog een paar dingen: 
-In de schoolgids staat dat de kinderen uit groep 1 en 2 maandagmiddag 11 mei  vrij zijn in 
verband met de leerling bespreking. Maar dat gaat niet door. 
-De plusklas zal ook aangepast doorgaan. 
-De mogelijkheid voor noodopvang blijft ook na 10 mei bestaan. 
-Het is niet de bedoeling dat er ouders in de school komen. De kleuters worden bij het hek 
opgevangen. We rekenen op uw medewerking en begrip. 
 
 
 
 
 



Week 20 

Maandag 11 mei A 8:30 uur -14:00 uur 
Dinsdag 12 mei B 8:30 uur - 14:00 uur 
Woensdag 13 mei B 8:30 uur -12:00 uur 
Donderdag 14 A 8:30 uur - 14:00 uur 
Vrijdag 15 mei B 8:30 uur - 12:00 uur 
 

Week 21 

Maandag 18 mei A 8:30 uur – 14:00 uur 
Dinsdag 19 mei B 8:30 uur – 14:00 uur 
Woensdag 20 mei A 8:30 uur - 12:00 uur 
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 8:30 uur - 14:00 uur 
Vrijdag 22 mei vrij 8:30 uur - 12:00 uur 
 

Week 22 

Maandag 25 mei A 8:30 uur – 14:00 uur 
Dinsdag 26 mei B 8:30 uur – 14:00 uur 
Woensdag 27 mei B 8:30 uur - 12:00 uur 
Donderdag 28 mei A 8:30 uur – 14:00 uur 
Vrijdag 29 mei B 8:30 uur - 12:00 uur 
 
Activiteiten 
 
Het kamp gaat definitief niet door. Alles overziende, kunnen we niet anders dan deze beslissing 
nemen. We vinden het heel jammer en ook sneu voor de jongens en meisjes uit groep 8 maar het 
is niet anders. 
 
Wat betref het afscheid van groep 8 kiezen we na 1 juni voor een vorm die op dat moment 
passend is. Een afscheidsavond zoals we gewend zijn met ouders, leerkrachten en leerlingen zal 
het in ieder geval helaas niet worden.   
 
Afgelopen vrijdag stonden de Koningsspelen gepland. Helaas konden die natuurlijk ook niet 
doorgaan. Voor a.s. vrijdag 24 april hebben de leerkrachten van de onderbouw en bovenbouw een 
leuk alternatief bedacht voor de Koningsspelen. Dus gaan we toch een klein beetje genieten van 
de Koningspelen, maar dan thuis. De leerkrachten zullen hierover meer informatie geven.  
 
Beste kinderen, 
Gelukkig hopen we jullie vanaf 11 mei weer op school te zien. Zien jullie er ook zo naar uit? 
Jammer genoeg kan dat nog niet met de hele klas, maar het begin is er!  
Morgen gaan we met alle groepen toch nog wat aan de Koningsspelen doen. Enne.. Hoe dat 
precies gaat mag ik nog niet verklappen, maar het wordt heel leuk. 
Ik wens jullie allemaal een goede meivakantie toe en tot snel! 
 
Veel liefs van de meesters en juffen 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.(Rijk) Arends 
 
 
 


