Opheusden, 16 oktober 2019

nieuwsbrief nummer 4

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Juf Speijers
Juf Speijers was gisteren voor het laatst als juf op school. De juf werkte als onderwijsassistente in
heel veel verschillende groepen. De juf kon privé en werk niet goed meer met elkaar combineren
en heeft besloten om te stoppen. Dat vinden we jammer, maar begrijpen ook haar keuze. We
willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en collegialiteit! We wensen juf Speijers Gods zegen
en Zijn nabijheid toe in de toekomst!
Ouderavond 29 oktober
We nodigen u hierbij uit voor de thema-avond op 29 oktober waar we met elkaar nadenken over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen 4 en 12 jaar. Deze ontwikkeling vindt plaats
in het gezin en op school en gebeurt door middel van beïnvloeding. Hierin hebben ouder(s) de
voornaamste taak, maar ook school speelt een grote rol. Juist in de groep leren kinderen van en
met elkaar. We hebben elkaar als ouder(s) en school ook hard nodig!
Deze avond wordt verzorgd door de IB’ers en PMKT’er J. van Ijmeren.
Inloop met koffie/thee: 19.15uur Om 19.30 uur beginnen we. Rond 21.15 uur ronden we met elkaar
af.
We hopen u te ontmoeten!
Wilt u zich opgeven, mailt u dan met juf Sterk: msterk@dehervormdeschool.nl
Geboren
Bij de familie Eerbeek is een dochtertje geboren. Ze noemen haar Emma.
Emma is het zusje van Larah uit groep 1.
We wensen de ouders veel zegen en wijsheid toe bij de opvoeding en we hopen dat jullie veel van
de kleine Emma mogen genieten.
Het allerbelangrijkste is dat ze al jong de Heere Jezus mag liefhebben. Dan zal ze echt gelukkig
worden.
Animatiefilmpje
Op de website van onze school vindt u tegenwoordig een animatiefilmpje. Hierop kunt in twee
minuten zien waar we als school voor staan en de doelstellingen voor de komende vier jaar
bekijken.
Leuk om even naar te kijken!
Jaarmarkt
Ook dit jaar staan we weer met een kraam op de jaarmarkt. De jaarmarktcommissie is momenteel
druk bezig met de voorbereidingen. De kraam wordt gesponsord door Tierelantijn. Dikkenberg
Tweewielers heeft weer een fiets geschonken. Iedereen bedankt voor de cadeautjes voor de
grabbelton!
We hopen op gezellige dagen tijdens de jaarmarkt en op een mooie opbrengst voor de school.
We willen de moeders van de jaarmarktcommissie alvast hartelijk bedanken voor hun inzet.
Kinderboekenmaand
Momenteel is er volop aandacht voor de kinderboekenmaand op school. In de klassen zijn er
allerlei activiteiten rondom het thema ‘Op reis’ Er worden illustraties gemaakt, boeken voorgelezen,
verhalenwedstrijden gehouden en nog veel meer.

A.s. donderdag is er weer een boekenmarkt waar alle kinderen een boek mogen uitkiezen. Fijn dat
er uiteindelijk toch zoveel boeken zijn binnengekomen.
Ik heb zelf mijn pet als schrijver opgezet en ben de klassen in geweest om te vertellen wat er
allemaal komt kijken bij het schrijven van een boek. De kinderen waren erg betrokken. Bij de
kleuters en in groep 3 (3/4) heb ik het actieboek met Muisje Gijs op wereldreis voorgelezen. Ook
dat was erg leuk.
Lege pakjes/flesjes verzamelen
Twee weken geleden hebben we,
net als de meeste andere scholen
in onze gemeente, al het afval van
de lege pakjes en flesjes van het
drinken verzameld. We hebben
als Hervormde School bij elkaar
6,9 kilo afval verzameld. We gaan
ervoor om dit getal een eind naar
beneden te krijgen door later dit
jaar in de kleine pauze water te
gaan drinken.
Wilt u water drinken al zoveel
mogelijk stimuleren? Binnenkort
krijgen alle kinderen een eigen
bidon die ze dan de hele dag door
kunnen vullen met heerlijk fris
water. Meer hierover volgt later.
Water draagt bij aan een gezond gewicht en kinderen worden er minder druk van.
Ook regelt water de lichaamswarmte en voert het afvalstoffen af. We verliezen vocht door te
plassen en te zweten. Dit moeten we weer bijvullen. Dat kan door te eten en te drinken. Van
groente, fruit en drankjes. Maar (kraan) water is uiteindelijk de beste en gezondste dorstlesser. Het
is bovendien goedkoop en overal beschikbaar.
Bovendien is het ook nog eens goed voor het milieu en scheelt het de school jaarlijks veel
afvalkosten.
We zijn blij met de positieve reacties die we hebben ontvangen. Hopelijk staat u er allemaal achter
en kunnen we samengaan voor een gezonde(re) school.
Naam
school

Verzameld afval
per kg.

Hervormde
school
Opheusden

6,9 kg per week
276 kg per
schooljaar

Gemiddelde
hoeveelheid suiker per
kg.
8,5 kg suiker per week
340 kg suiker per
schooljaar

Gemiddelde
hoeveelheid
suikerklontjes
8.454 suikerklontjes
per week
338.160
suikerklontjes per
schooljaar

Suiker (kg) per
leerling per
schooljaar
1,42 kg suiker per
leerling per
schooljaar (239 ll.)

Bijna vakantie
Volgende week is het vakantie. Het is voor de kinderen en leerkrachten tijd om weer even uit te
rusten. We wensen u en de kinderen een fijne vakantie toe.
Belangrijke data t/m december
21 t/m 25 oktober - herfstvakantie
28 oktober - groep 3 ‘s middags vrij
29 oktober - ouderavond
6 november - dankdag
2 december - leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij
9 en 10 december contactavond groep 1-2
9 en 11 december contactavond groep 8
20 december kerstfeestviering

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

