
 

 

 
 
Opheusden, 29 mei 2020                                                  nieuwsbrief nummer 19 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Voortgang van het onderwijs 
Na de junivakantie mogen alle kinderen weer tegelijk naar school. Daar zijn we blij mee maar u 
begrijp dat dit met alle maatregelen ook veel van de leerkrachten vraagt. We volgen opnieuw het 
protocol van de PO-raad dat we gisteren hebben ontvangen. 
Vrijwel alle maatregelen die er zijn, blijven gehandhaafd. Dus geen ouders op het plein of in de 
school, leerkrachten houden 1,5 meter afstand, groepen gescheiden, handen wassen, etc. 
 
Een versoepeling is dat overblijfmoeders tussen de middag even de pleinwacht overnemen van de 
leerkracht zodat de juffen en meesters even pauze kunnen houden. De overblijfmoeders komen 
niet in de school en houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen. 
Tot de zomervakantie blijven we het continurooster hanteren. Omdat alle kinderen volledig naar 
school moeten gaan we op maandag, dinsdag en donderdag door tot 14:30 uur en is er op 
woensdag school tot 12:15 uur. Groep 0 en 1 zijn op donderdagmiddag om 12:00 uur uit. En 
groep 0 is op vrijdag vrij. 
 
Voor de duidelijkheid staat hieronder een overzichtje: 
Groep 1 t/m 8 
Maandag    8:30 uur -14:30 uur 
Dinsdag      8:30 uur - 14:30 uur 
Woensdag  8:30 uur -12:15 uur 
Donderdag 8:30 uur -14:30 uur (m.u.v. groep 0 en 1 die hebben tot 12:00 uur les) 
Vrijdag        8:30 uur - 12:00 (m.u.v. groep 0) 
 
 
Thuisblijfregels/gezondheid leerlingen 
• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: Neusverkoudheid, Hoesten, Moeilijk 
ademen/benauwdheid, Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de 
school contact op met de GGD. 
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  



 

 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend 
arts). 
 
Lees en Luisterbijbel voor groep 3 
Alle kinderen uit groep 3 kregen gisteren of vandaag deel 3 van ‘Kijk en Luister’ mee naar huis. Dit 
zijn Bijbelse verhalen in woord en beeld voor jonge kinderen en zijn uitermate geschikt voor de 
kinderen om zelf te lezen. 
Dit is een cadeau van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente uit Opheusden. 
 
Brigadiermoeders (herhaalde oproep) 
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 
Volgende week hebben we een weekje junivakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie toe! 
 
Pinksteren 
Vorige week hebben we herdacht dat de Heere Jezus naar de hemel is gevaren. Vlak voor Zijn 
hemelvaart heeft Hij de discipelen de opdracht gegeven om naar Jeruzalem te gaan en daar te 
wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. 
Die kwam er op een heel bijzondere manier. De apostelen kregen tongen als van vuur op hun 
hoofd en er een klonk een geluid van een geweldige wind. Ook gingen ze in allerlei talen spreken 
over God. 
Ze werden eerst uitgelachen en er werd gezegd dat ze dronken waren. Toen nam Petrus het 
woord en hij legde de Joden uit wie de God van hun vaderen nu werkelijk is. Ook confronteerde hij 
hen met wat ze pas gedaan hadden. Namelijk: Jezus gekruisigd. De Heilige Geest werkte in de 
harten van de Joden, want 3000 mensen ontdekten opeens hoe schuldig ze waren. Verslagen 
vroegen aan Petrus wat ze moesten doen. Die mocht hen toen op diezelfde Jezus wijzen Die ook 
hun Verlosser wilde zijn. 
 
Na de uitstorting van de Heilige Geest kon het Woord de wereld in. Apostelen en later zendelingen 
zijn de hele wereld over geweest. En overal waar het Woord  kwam en de Heilige Geest 
mensenharten aanraakte kwamen mensen tot geloof. En God gaat nog steeds door. Ook in 
Opheusden wil hij zijn Geest geven aan iedereen die daarom vraagt.    
Die Heilige Geest wil ons leren dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Maar Hij wil ons 
vooral leren wie de Heere Jezus voor ons wil zijn. Ook zorgt Hij ervoor dat we liefde krijgen tot God 
en liefde voor onze naaste. Alles wat we zelf niet hebben wil Hij ons geven.  
 
Ik wens u gezegende pinksterdagen toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


