
 
 
Opheusden, 27 maart 2020                          nieuwsbrief nummer 14 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
De school is inmiddels al weer twee weken gesloten. Het coronavirus gaat inmiddels ook in 
Opheusden rond. Behoorlijk wat mensen zijn ernstig ziek. 
Ook onze school gaat het niet voorbij. Er zijn ouders en grootouders ziek geworden. 
Juf van Deelen is ook heel ziek geweest en heeft de afgelopen dagen in het ziekenhuis gelegen. 
Gelukkig gaat het inmiddels weer wat beter met haar. We hopend dat ze vandaag naar huis mag. 
De vader van juf Henzen heeft ook het coronavirus en ligt zeer ernstig ziek op de intensive care 
van het ziekenhuis en wordt in slaap gehouden. 
Ook juf Van Vreeswijk is in grote zorgen terecht gekomen. Haar moeder die de laatste tijd al erg 
tobde met haar gezondheid heeft een TIA gehad. Ook bleek gisteren dat ze het Coronavirus heeft. 
De arts verwacht dat ze spoedig zal sterven. Juf Pol, juf van Daalen en juf Eijkelboom vervangen 
haar. 
We vragen uw gebed voor de zieken en wensen alle betrokkenen veel sterkte toe! 
 
Als we gezond mogen blijven zullen we deze periode later nooit vergeten. Het heeft impact op ons 
allemaal. Maar hopelijk wordt het ook een onvergetelijke tijd omdat het ons voor het eerst of 
opnieuw bij Jezus Christus gebracht heeft. Ik las over Italiaanse artsen die voor deze uitbraak 
ervan overtuigd waren dat God niet bestond, maar tijdens hun werk op de ic-afdeling zich zo 
machteloos voelden dat ze met elkaar gingen bidden. En rust vonden bij Hem. 
Tot wie zullen wij anders heengaan? 
 
We hebben de afgelopen twee weken hard gewerkt met het team om het thuisonderwijs zo goed 
mogelijk vorm te geven. Ondanks de ernstige situatie ben ik dankbaar als ik zie hoe de 
leerkrachten op allerlei creatieve manieren contact houden met onze leerlingen.  
We zijn ook dankbaar voor de wijze waarop u als ouder(s) de schouders eronder zet. We weten 
best dat het vaak bikkelen is thuis om het allemaal geregeld te krijgen. Tegelijkertijd zie en hoor ik 
dat er thuis hele mooie dingen gebeuren. 
 
We horen soms dat kinderen opeens ander gedrag gaan vertonen. Sommige kinderen krijgen 
woedeaanvallen of trekken zich juist terug in hun schulp. Dit is niet gek. Ook de kinderen zijn bang, 
al uiten ze dat op een andere manier dan volwassenen. Juist dan hebben ze begrip en liefde 
nodig. Tegelijkertijd hebben kinderen ook juist nu grenzen en structuur nodig. 
Ik wens u allen veel sterkte toe!  
 
Activiteiten 
Zoals u weet gaan activiteiten die voor 1 juni gepland staan sowieso niet door. Het voetbaltoernooi, 
de Koningspelen, Dodenherdenking en de sportdag zijn allemaal afgelast. Voor de activiteiten in 
juni nemen we binnenkort een beslissing.  
Dinsdag zal het waarschijnlijk duidelijk worden hoe lang deze periode nog gaat duren. 
 
Schoolfotograaf 
Of er dit jaar schoolfoto’s worden gemaakt is nog niet duidelijk. Voor de schoolfotograaf zijn het 
ook financieel zwarte tijden. Daarom delen we een link over zijn website waar iedereen zelf foto’s 
kan uploaden en producten kan bestellen. 
www.fotokochxxl.nl  
 



 
Beste kinderen, 
 
Jullie zijn nu al twee weken thuis. Ik hoor van de meester en juffen dat jullie nog steeds erg goed je 
best doen. Daar ben ik heel blij mee! Hou het nog even vol! Wat is het ook fijn dat je ouders je 
kunnen helpen bij het huiswerk. Ik heb ook gehoord dat sommige kinderen nu extra klusjes doen 
thuis. Dat is fijn! 
Veel kinderen vinden het heel jammer dat sommige dingen nu niet doorgaan zoals de 
Koningsspelen en het voetbaltoernooi. Dat vinden wij ook erg jammer. We hadden ons er erg op 
verheugd.  
Maar het is veel belangrijker dat er zo weinig mogelijk mensen ziek worden en dat de zieke 
mensen weer beter worden. Willen jullie ook voor die mensen bidden? 
Hopelijk blijven we allemaal gespaard en zien we jullie snel weer! 
Groetjes, 
De meesters en juffen 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.(Rijk) Arends 
 
 
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van onze algemeen directeur dhr. Van der Mark. 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Donderdag 26 maart 2020 
Corona nieuwsbrief 6 
 
Inmiddels zitten twee weken van thuisonderwijs erop. Op moment van dit schrijven is nog niet 
bekend of de scholen op maandag 6 april weer open gaan. Zoals u wellicht uit het nieuws hebt 
begrepen, onderzoekt het RIVM op welke wijze jonge kinderen betrokken zijn bij de overdracht van 
het virus. We lopen liever niet op de zaken vooruit, maar de algemene verwachting is dat de 
kinderen op maandag 6 april helaas niet naar school kunnen.  
We spreken bijna dagelijks leerkrachten, ouders en ook kinderen. Wat missen we elkaar! 
Ontroerend hoe kinderen dit verwoorden. De leerkrachten missen de kinderen ook enorm, de 
kinderen missen elkaar. Gelukkig is er nog regelmatig contact via de telefoon, videoverbinding of 
post.  
We merken dat de kinderen erg hun best doen thuis. Dat doet ons goed.  
De leerkrachten proberen de leerpakketten steeds verder te verfijnen en zoveel mogelijk te helpen 
op afstand. Alles overziende zijn we dankbaar dat het onderwijs op deze manier toch zijn 
voortgang kan vinden.  
Een groot compliment aan u als ouders, aan de leerlingen en aan de leerkrachten. We voelen en 
ervaren de enorme saamhorigheid die er is om samen door deze moeilijke periode heen te komen.  
 
Tegelijk ervaren we ook dat het virus steeds dichterbij komt. Eén collega is positief getest. Naar 
omstandigheden gaat het redelijk goed. Zij is besmet geraakt na de sluiting van de scholen en 
heeft geen onderwijskundige taken.  
Er zijn ook besmettingen geconstateerd bij ouders van collega’s. Eén moeder van een collega is 
overleden, de toestand van andere ouders is soms zeer zorgelijk. We leven in een spannende tijd. 
We leven op afstand zoveel mogelijk met elkaar mee en vragen uw voorbede voor deze collega’s.  
We roepen u op om uw lief en leed zoveel mogelijk met de leerkrachten te delen. Wat is het goed 
om juist in deze omstandigheden met elkaar mee te leven, voor elkaar te bidden en te danken.  
 
Alhoewel het met veruit de meeste kinderen en gezinnen goed gaat, zijn we ons er ook van bewust 
dat dit niet overal het geval is. Dreigt u of uw kind vast te lopen? Schroom niet om contact op te 
nemen met de leerkracht of locatiedirecteur.   



 
Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5 : 7 
 
Heeft u vragen of een opmerking? Schroom niet om contact met mij op te nemen.  
 
Hartelijk groet,  
Riny van der Mark 
Algemeen directeur SSBB 
directie@ssbb.nl 
06 27527261 
 


