
 
 
Opheusden, 15 mei 2020                          nieuwsbrief nummer 18 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
We zijn dankbaar dat we van de week weer mochten starten op school. We hebben ervan genoten 
om de kinderen weer te ontmoeten! Ze zijn het hart van de school.  
 
De voorschriften die in de vorige nieuwsbrief stonden blijven voorlopig van kracht. We doen met 
elkaar ons best om ons hier aan te houden. Fijn dat u als ouders ook goed meewerkt. Wilt u tijdens 
het brengen en ophalen goed blijven letten op de 1,5 meter afstand? Alvast bedankt! 
Hoe lang deze situatie nog duurt is nog niet duidelijk. Misschien dat er na de junivakantie weer een 
nieuwe situatie ontstaat, maar dat moeten we afwachten. 
Hieronder staan nog een paar belangrijke aanvullingen die we van de GGD hebben ontvangen. U 
kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met de GGD : 088-144 72 72 
 
Loopneus 
Het is normaal dat kinderen na het buitenspelen kortdurend een loopneus hebben. Hiervoor hoeft 
een kind niet geweerd te worden. 
 
Astma/hooikoorts/chronische verkoudheid 
Er zijn kinderen bekend met klachten van astma en/of hooikoorts en/of chronische verkoudheid. 
Als de klachten van een kind passen bij een reeds bestaande aandoening mag het kind naar 
school/opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten 
naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten 24 uur voorbij zijn 
of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij twijfel dienen de ouders te overleggen met de 
eigen huisarts of met het team infectieziekten van de GGD. 
 
Nieuwe klachten 
Kinderen met nieuwe klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten 
thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Ouders dienen telefonisch contact op te 
nemen met de huisarts als de klachten ernstig zijn. Wanneer klachten van neusverkoudheid 
(zonder hoesten en/of koorts) aanhouden en kinderen hierdoor langere tijd niet naar 
school/opvang kunnen is het goed om te overleggen met de eigen huisarts of met team 
infectieziekten van GGD om te bekijken of het kind toch weer naar school kan. 
 
Vlijtig Liesje 
Als het goed is heeft u van uw kind een Vlijtig Liesje gekregen. Dit is een cadeautje om u te 
bedanken voor uw hulp tijdens het thuiswerken. Dit presentje is meer dan verdiend. Er is veel op 
uw schouders terecht gekomen. We zijn als school dan ook heel dankbaar voor de manier waarop 
dit is verlopen en nog steeds verloopt. De plantjes en kaartjes zijn gesponsord.  
 
Ziekte 
De stiefvader van Keano is ongeneeslijk ziek. De situatie is zeer ernstig. We wensen hen als gezin 
veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
Het adres is: 
Viergeverstraat 5 
4043 GC Opheusden 
 
 



 
Nieuwe leerlingen 
In groep 0 zijn er vijf nieuwe leerlingen gestart. Dat zijn: Fenna Klink, Esther Huibers, Lize van 
Ingen, Joëla van de Bijl en Rosalie Spartley. 
In groep 2 is Rachel Snoep nieuw. De familie Snoep woont sinds kort in Opheusden. 
Allemaal hartelijk welkom! We wensen iedereen een fijne en gezegende tijd toe op onze school. 
 
Brigadiermoeders 
We zijn weer dringend op zoek naar brigadierouders voor volgend schooljaar. We hebben helaas 
nog niet voldoende bezetting. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak we u in hoeven 
zetten. Opgeven kan natuurlijk ook in overleg zodat u zelf aangeeft wanneer u kunt brigadieren. 
Helpt u mee om er voor te zorgen dat onze kinderen veilig op school komen? Alvast bedankt! 
Opgeven kan bij Annie van de Berg  janvdberg@telfort.nl of Aline visser acvisser1985@kpnmail.nl  
 
Junivakantie 
Voor alle duidelijkheid. De junivakantie gaat gewoon door. Van 1 t/m 5 juni is er dus geen school. 
 
Hemelvaartsdag 
Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Aan het einde van Zijn tijd hier op aarde, als 
alles gedaan is, neemt God Zijn Zoon op in de hemel. Deze geschiedenis kunt u lezen in de Bijbel 
in het boek Handelingen, hoofdstuk 2. 
Als Hij de hemel binnenkomt is er feest in de hemel. Jezus wordt verhoogd door Zijn vader. Zijn 
doornenkroon maakt plaats voor een Koningskroon. Daarom wordt Hemelvaartsdag ook wel het 
Kroningsfeest genoemd. 
Vanuit de hemel regeert Hij over alle dingen maar Hij bidt ook voor al Zijn kinderen. Geen van hen 
verliest Hij uit het oog. 
Ook is Hij daar om plaats te maken voor de Heilige Geest. Die wil ons harde hart zacht maken en 
ons bereid maken om Hem te volgen. Daar denken we binnenkort met Pinksteren aan.  
Eenmaal zal Jezus terugkomen. Maar dan als rechter. Hij zal dan eerlijk rechtspreken over ons 
leven. Voor Gods kinderen is Hij dan tegelijkertijd ook de Advocaat die hen vrij spreekt van schuld 
en straf. Iedereen die in Hem gelooft zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven ontvangen. 
U bent welkom bij deze Zaligmaker. Juist in deze onzekere tijd wil ik u aanraden om tot Hem te 
gaan. Hij staat met uitgebreide armen te wachten tot u komt. U hoeft niets mee te nemen, maar 
mag komen met lege handen, hoe vuil ze ook zijn. Aarzel niet. Het kan nog. 
Ik wens u een gezegende Hemelvaartsdag! 
 
Op vrijdag na Hemelvaartsdag zal er geen school zijn. 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.(Rijk) Arends 
 
 
 


