
 

 
 
Opheusden, 17 juli  2020                                                  nieuwsbrief nummer 22 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
We zijn aan het einde gekomen van het schooljaar. Afgelopen woensdag hebben we een mooie 
afscheidsavond gehad met groep 8 en gisteren waren de andere kinderen voor het laatst. Het was 
een jaar om nooit te vergeten. Er waren moeilijke dingen en er waren zegeningen. 
Naast de coronacrisis waren er ook gezinnen waar rouw, verdriet of ziekte was en is.  
Ook in het team waren er sterfgevallen in de familiekring, ziekte en andere zorgen. We zijn 
dankbaar dat juf van Wendel de Joode en juf Boogert na de vakantie weer kunnen starten.  
Maar we denken ook aan juf Bakker die moet ervaren  dat de ziekte doorgaat. 
Ze heeft hieronder voor u een stukje geschreven: 
 
Via dit berichtje wil ik u allemaal een hele goede vakantie toewensen! 
Ik wil u bedanken voor het medeleven (kaarten, bloemen, gebak, gekookt eten) in het afgelopen 
schooljaar. Bijzonder om te horen dat er zoveel voor me gebeden wordt.  
Vaak krijg ik de vraag hoe het met mij gaat. Soms is het lastig dat in woorden uit te drukken. Er is 
dankbaarheid dat de kanker nog steeds geremd wordt, dat er nog behandelingen mogelijk zijn. 
Dankbaarheid voor de tijd die we als gezin met elkaar nog krijgen en de dingen de we nog met 
elkaar mogen meemaken. 
Aan de andere kant zijn er zorgen: mijn conditie loopt erg terug, hoelang houd ik de wekelijkse 
kuren vol? Het lopen gaat steeds moeizamer, rollator en rolstoel zijn mijn vrienden geworden. Na 
vele uitzaaiingen in de botten groeien er helaas ook uitzaaiingen in de lever. Allemaal zaken die 
mij erg onzeker kunnen maken. Die tijden zijn er zeker bij me, maar dan let ik weer teveel op de 
omstandigheden. Dan kijk ik weer teveel om me heen en naar beneden. Wat is het belangrijk om 
steeds weer opnieuw omhoog te kijken, op te zien naar onze Hemelse Vader. Alles in Zijn handen 
over te geven en het van Hem te verwachten. Hij weet wat goed voor ons is, ‘mijn’ weg is Hem 
bekend. Hij vraagt me (enkel) Hem te volgen.... En dat vraagt Hij ook aan u,  een ieder op zijn/haar 
weg! 
 
Groep 8 
Vanwege de coronacrisis kon groep 8 niet op kamp. Wel hebben ze de laatste weken allerlei leuke 
activiteiten gedaan. Zo zijn ze naar Wilgje in Buren geweest voor een survival,  er is een bonte 
avond gehouden en ze zijn ze een nachtje op school gebleven. 
Het verslagje hiervan kunt u hieronder lezen: 
 
Survival bij Wilgje in Buren 
Nina Bitter: Met heel groep 8 gingen we survivallen. De vader van Gerjan was ook mee. We 
hadden een onderdeel waar je een touw had en daar moest je op springen, maar er lag water 
onder je. Je moest naar de overkant slingeren. De vader van Gerjan viel in het water. Er was ook 
een stormbaan. Je moest erop rennen en Nelis of Jelle trok je omhoog 
Verder moest je naar beneden glijden, maar het was erg vies. Je had ook een trapeze en daar 
moest je naar toe rennen. Als je hem vastgemaakt had, sprong je tegen een soort touwwand aan.  
Lisanne van de Pol: Daarna gingen we douchen en eten en daarna kanoën. In mijn kano ging het 
een beetje fout want we kwamen de hele tijd tegen de kant aan. En toen gingen we naar huis. 
 
 
 
En een stukje uit het dagboek van Naomi van Westreenen over ‘s nachts op school blijven: 



 

Het is mijn beurt om in het dagboek te schrijven. vandaag gingen we op school slapen dat was 
super gezellig. Ik ben  nu alleen wel  heel erg moe. Allereerst hadden we 2 spreekbeurten en 
daarna gingen we lasergamen. Dat gingen we ook in teams doen en we hadden in de gang 
allemaal matten en kasten neergezet. ook hadden we een slaapplekje voor de mensen die het 
echt niet meer volhielden. we kregen ook nog warme hapjes en nog een super lekker ontbijtje. dus 
deze nacht op school was echt een groot succes! GROETJES,  NAOMI 

Afscheidsavond 
De afscheidsavond van groep 8 was anders dan andere jaren. Vanwege de maatregelen hebben 
we deze avond op het plein gehouden. Ook hebben we het programma wat ingekort, maar we 
kunnen terugzien op een prachtige avond. Zoals gewoonlijk kwamen de kinderen in stijl aan in 
mooie auto’s en deftig gekleed. Na aankomst mochten ze over de rode loper lopen waar de 
meesters en juffen met bogen klaarstonden om ze welkom te heten. Daarna hebben de kinderen 
samen met de meesters en juffen een frietje gegeten.  
Om kwart voor zeven arriveerden de ouders. We hebben een leuk spel gedaan met de ouders en 
kinderen, elkaar toegezongen en voor de laatste keer op school naar een Bijbelverhaal geluisterd. 
Ondanks de grijze lucht bleef het gelukkig droog. 
Na het Bijbelverhaal mochten de kinderen na een persoonlijk woordje van juf Egglij één voor één 
naar voren komen om hun Bijbel en getuigschrift en ontvangst te nemen. 
We wensen de jongens en meisjes uit groep 8 die inmiddels onze oud-leerlingen zijn een goede en 
gezegende tijd toe op het voortgezet onderwijs. Ook willen we de ouders hartelijk bedanken voor 
het vertrouwen, de samenwerking en hulp. Sommige ouders hebben nu geen kind meer op school. 
We wensen hen in het bijzonder alle goeds toe voor de toekomst!   
 
Jaarverslag Medenzeggenschapsraad 
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website van onze school. 
https://dehervormdeschool.nl/ouders.html 
 
Gebedskring 
Aan het einde van dit schooljaar willen we ook de gebedskring hartelijk bedanken. Deze ouders 
zijn maandelijks bij elkaar gekomen om voor de school te bidden. Het is fijn om te weten dat er 
voor de school wordt gebeden, zowel in de gebedskring als door u persoonlijk. Dat hebben we 
nodig! Zeker onder de huidige omstandigheden.  
De gebedskring hoopt ook D.V. volgend schooljaar weer bij elkaar te komen. We wensen hen 
Gods zegen toe. 
 
IJsje  
Gisteren hebben alle kinderen een ijsje gehad. Vanaf 10:00 tot 12:00 uur heeft de ijscokar op het 
plein gestaan om alle kinderen van een heerlijk aardbeien-, vanille-, of smurfenijsje te voorzien. 
De ijsco’s zijn gesponsord door de firma Kegelaar uit Opheusden. Namens alle kinderen en 
meesters en juffen, hartelijk bedankt! 
 
Chromebook 
Tijdens de periode dat de kinderen thuiszaten hebben we onze chromebooks uitgeleend. We 
missen er nog eentje. Wil degen die deze chromebook met oplader in zijn bezit heeft deze a.u.b. 
zo snel mogelijk inleveren? Alvast bedankt! 
 
Foto Koch 
Als u op tijd de foto’s van uw kind bestelt, is de groepsfoto nog gratis. 
 
Regionale bijeenkomst van Helpende Handen 
D.v. zaterdag 19 september wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd voor ouders van 
kinderen met autisme. (zij bijlage) 
D.V. in september en oktober worden vier regionale bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van 
(vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. (zie bijlage) 
 
Brussenclub 



 

Na de zomervakantie zal Eleos, in opdracht van gemeente Neder Betuwe, weer starten met de 
Brussenclub. De Brussenclub is voor iedereen tussen de 8 en 12 jaar die een broer of zus heeft 
met psychische problemen of een beperking. Een chronische ziekte, beperking, psychische 
stoornis of verslaving van een kind heeft vaak een grote impact op het gezin en vraagt veel 
aandacht, inlevingsvermogen, geduld en energie. Niet alleen ouders, maar ook andere leden van 
het gezin krijgen te maken met de consequenties. Het hele gezinsleven lijkt vaak te draaien om het 
kind met de beperking of stoornis. Dit kan bij broers en zussen vragen, twijfels en emoties 
oproepen. 
 
Veel broers en zussen kunnen zich goed aanpassen aan de situatie en halen er voordeel uit, zoals 
een sterker verantwoordelijkheidsgevoel en grotere verdraagzaamheid. Toch kunnen ze ook wel 
eens het gevoel hebben dat zij achtergesteld worden en in de schaduw staan van het kind met de 
chronische ziekte, beperking, psychische stoornis of verslaving. Tijdens de Brussenclub zullen we 
het hier met elkaar over hebben. We zullen ervaringen uitwisselen, het er met elkaar erover 
hebben hoe we het beste met de situatie om kunnen gaan en daarnaast zullen we een leuke, 
gezellige tijd met elkaar hebben. Dit zal de brus helpen beter met de, soms moeilijke, situatie thuis 
om te gaan.  
 
De bijeenkomsten zullen maandelijks plaatsvinden op donderdagmiddag van 15.30 -17.00 uur in 
Opheusden (DV 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 18 februari, 18 
maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli). Er zijn geen kosten voor deelname aan de Brussenclub. 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: preventie.nederbetuwe@eleos.nl 
 
Volgend schooljaar 
We beginnen weer op maandag 31 augustus. Hieronder voor de zekerheid nog een keer de 
schooltijden tot de herfstvakantie. Uiterlijk twee weken voor de herfstvakantie hoort u van ons of 
we het continurooster blijven hanteren of dat we weer op het oude rooster terug stappen. 
 
Maandag:  8:30 uur - 14:45 uur 
Dinsdag:    8:30 uur - 14:45 uur 
Woensdag:8:30 uur - 12:15 uur 
Donderdag:8:30 uur -14:45 uur (groep 1 tot 12:00 uur) 
Vrijdag 8:30 uur – 12:00 uur    
 
Tenslotte  
Tenslotte wil ik iedereen een fijne vakantie toewensen! Hopelijk blijven we allemaal gespaard en 
mogen we elkaar na de vakantie weer in goede gezondheid ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


