
 
 
Opheusden, 4 april 2020                          nieuwsbrief nummer 15 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
De moeder van juf van Vreeswijk is gisteren overleden. Wat een verdriet voor de juf. Haar moeder 
is 76 jaar geworden. Gelukkig mag de juf weten dat haar moeder nu eeuwig thuis is! We wensen 
de juf, haar man en kinderen veel sterkte toe! 
Fam van Vreeswijk 
Donsvlinderstraat 11 
3905 KL Veenendaal 
 
Juf van Deelen knapt gelukkig stapje voor stapje een beetje op. Daar zijn we dankbaar voor! 
 
De vader van juf Henzen ligt nog steeds ernstig ziek op de intensive care. Gisteren ging het 
gelukkig iets beter, maar de toestand blijft zorgelijk. We wensen de juf heel veel sterkte toe! 
 
Juf Maasse is gevallen en heeft haar schouder gebroken. We wensen de juf sterkte en beterschap 
toe! 
 
Sophie Methorst en mevrouw Methorst 
Bij de familie Methorst is een meisje geboren. Ze wordt Sophie genoemd. 
Met Sophie gaat het gelukkig goed, maar er zijn wel zorgen om de gezondheid van mevrouw 
Methorst die in het ziekenhuis ligt. Ze heeft vaatspasmen in haar hoofd, iets wat een lang 
hersteltraject nodig heeft, zo'n 6 weken.  
Het is extra moeilijk dat ze de baby niet bij zich mag hebben. Ook de andere kinderen mag ze niet 
zien. We wensen de familie Methorst en in het bijzonder mevrouw Methorst heel veel sterkte toe in 
deze moeilijk weg.  
 
Voortgang van het onderwijs 
Zoals u inmiddels weet blijft de school nog zeker drie weken dicht.  
Er wordt een beroep gedaan op het uithoudingsvermogen van u als ouders, leerlingen en van de 
leerkrachten. Laten we proberen er met elkaar het beste van te maken! 
We hopen dat iedereen gezond mag blijven. En als er mensen ziek zijn, dan hopen we dat er 
spoedig herstel mag zijn! 
 
Nu het langer gaat duren zal in de bovenbouw soms ook gebruik gemaakt worden van 
instructievideo’s waarbij de juf of meester live uitleg geeft van moeilijke lesstof. Deze manier van 
lesgeven is niet voor alle groepen nodig en ook niet altijd haalbaar voor een leerkracht. Daarom zal 
de manier van lesgeven per groep verschillen.  
We beseffen dat we soms veel van u vragen maar hopelijk lukt het om de komende weken dit vol 
te houden. Neem gerust even contact op met de leerkracht van uw kind als het niet lukt. 
 
In noodgevallen kunnen wij opvang bieden. 
 
Door de verlenging van de maatregelen zijn alle geplande schoolactiviteiten in april, mei en juni 
afgelast.  Dus geen schoolreisje en sportdag meer dit jaar. Ook het project, en de fancyfair gaan 
niet door. We schuiven het door naar D.V. volgend jaar. Jammer, maar het is niet anders. Ieders 
gezondheid gaat nu voor. 



Wat betreft de activiteiten in juli, zoals het schoolkamp van groep 8 en de afscheidsavond zullen 
we binnenkort een besluit nemen. We volgen hierbij ook de richtlijnen van de overheid. 
 
Beste kinderen, 
 
Jullie weten nu dat je zeker tot de meivakantie niet naar school kunt. Dat is voor veel kinderen en 
ook voor de meesters en juffen een tegenvaller, maar wel belangrijk omdat er anders nog meer 
mensen ziek worden. 
Gelukkig werken jullie thuis nog steeds hard door. We moeten het met z’n allen nog even 
volhouden. Zet ‘m op!  
Heel mooi dat er zoveel kinderen een mooie tekening, kleurplaat of een ander werkje  hebben 
gemaakt voor de actie van juf Baan. Daar zijn heel veel zieke en eenzame mensen blij mee! 
We wensen jullie heel veel succes toe met alles! Hopelijk mogen we allemaal gezond blijven! 
 
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), 
  
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen uit het nieuws, blijven de scholen in ieder geval tot na de 
meivakantie gesloten. Het RIVM onderzoekt de vatbaarheid en de overdraagbaarheid van jonge 
kinderen van het coronavirus. Als daar meer duidelijkheid over is, neemt het kabinet opnieuw een 
besluit. Tenzij de overheid anders besluit, nemen de scholen de gewone vakantieplanning in acht. 
Dat betekent dat op de geplande vrije dagen de kinderen geen opdrachten ontvangen van de 
leerkrachten. 
  
We zijn blij en dankbaar om te horen dat het bij veruit de meeste gezinnen goed gaat. Daar waar 
mogelijk proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van ouders en kinderen. De 
uitnodiging blijft overeind: in nood helpen we elkaar zoveel als in ons vermogen ligt. 
  
Wat krijgt de lijdenstijd in deze periode opeens een nog diepere dimensie. We hopen dat u iedere 
morgen aandacht geeft aan het Bijbels onderwijs. Wat is het een groot goed dat we als gezin in 
alle vrijheid mogen beginnen met Gods Woord, met elkaar te bidden en met het zingen van 
psalmen en/of geestelijke gezangen. In het bijzonder op dat gebied wensen we u een gezegende 
tijd toe. 
  
Voor verschillende gezinnen en collega’s komt het virus wel erg dichtbij. Twee ouders van 
collega’s zijn overleden. Twee andere ouders liggen in zorgvolle omstandigheden in het 
ziekenhuis. Een dochtertje van een collega is eveneens met grote zorgen opgenomen. 
We denken ook aan de sociale en financiële onzekerheid die spanning oproept. We wensen u 
allen sterkte toe. We denken aan de woorden uit Jesaja 55 : 6 “Zoekt den Heere, terwijl Hij te 
vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.” 
Op Goede Vrijdag denken we aan het sterven van de Heere Jezus. Omdat Hij aan het kruis is 
gestorven, geldt de nodiging uit Jesaja nog iedere dag die ons gegeven wordt! Juist in een tijd dat 
de gehele wereld zucht onder de pandemie.   
  



Als er verder niets te melden valt, komt mijn wekelijkse bericht voorlopig te vervallen. Neemt niet 
weg dat u altijd mag bellen of mailen voor vragen of opmerkingen. 
  
Hartelijk groet, 
  
Meester Van der Mark 
Algemeen directeur SSBB 
directie@ssbb.nl 
06 27527261 
 


