
 

 
 
Opheusden, 8 juli  2020                                                  nieuwsbrief nummer 21 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
We zijn blij  dat we ons ritme weer gevonden hebben op school. Maar de tijd vliegt. Dit is alweer de 
een-na-laatste nieuwsbrief en over ruim een week is het schooljaar ten einde. Het is een jaar 
geworden dat we niet snel zullen vergeten. Er is veel gebeurd, maar we zijn de Heere zeer 
dankbaar dat het nu mag gaan zoals het gaat!  
 
Er wordt momenteel hard gewerkt door de leerlingen en leerkrachten om het jaar zo goed mogelijk 
af te kunnen sluiten.  
We hebben eerst zoveel mogelijk ingezet op het welbevinden van de kinderen en op 
groepsvorming. Daarna zijn we begonnen met het afnemen van de Cito-toetsen. 
Zoals we het nu kunnen beoordelen zijn er in de meeste groepen geen grote leerachterstanden 
ontstaan. 
 
Versoepelingen. 
De belangrijkste versoepelingen voor de basisschool op een rijtje: 
-De groepen mogen weer gemengd buiten spelen.  
- geen 1,5 meter tussen leerkracht en kinderen.  
-Indien nodig mogen ouders op het schoolplein komen.  
-activiteiten zoals een afscheidsavond zijn toegestaan mits de juiste maatregelen worden 
toegepast.  
-Ouders mogen op afspraak in de school komen. Mits er de voorgeschreven triage 
wordt toegepast.  
-Er mag na de zomervakantie weer gegymd worden in de sporthal.  
  
Wat blijft:  
-1,5 meter afstand tussen volwassenen.  
-Hygiënemaatregelen  
-Uit school gelijk naar huis.  
 
Continurooster 
Drie weken terug hebben we met de kennis van toen de knoop doorgehakt wat betreft het 
continurooster voor na de zomervakantie. Dit hebben we gedaan zodat we met z’n allen op tijd 
wisten waar we aan toe zijn na de vakantie. 
Zoals afgesproken zal het continurooster in ieder geval tot de herfstvakantie gehanteerd worden. 
Dat betekent niet dat vaststaat dat we het hele schooljaar gebruik gaan maken van het 
continurooster. 
Los daarvan gaan we op verzoek van de medezeggenschapsraad bekijken of er draagvlak voor is 
in de toekomst.  
 
Aangepaste schooltijden  
We merken dat de huidige pauze tussen de middag erg kort is voor personeel en leerlingen 
daarom willen we die iets verlengen. Die tijd moeten we wel inhalen. Dat betekent dat de kinderen 
op maandag, dinsdag en donderdag om 14:45 uit zijn i.p.v. 14:30 uur. 
 
 
 



 

Thijmen Stegerman 
Bij de familie Stegermijn is een zoontje geboren. Ze noemen hem Thijmen. Thijmen is het broertje 
van Jasmijn uit groep 2. 
Van harte gefeliciteerd met jullie zoontje en broertje! Geniet maar veel van de kleine Thijmen. 
We wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding. 
 
Juf van Malestein 
Juf van Malestein gaat ons volgend jaar verlaten. Ze heeft besloten om dichterbij huis te gaan 
werken. Wij vinden het jammer dat de juf weggaat maar hebben er ook begrip voor.  
De juf gaat volgend jaar op de Van Damschool in Putten werken. 
We willen de juf hartelijk bedanken voor alles wat ze voor onze school heeft betekend en wensen 
haar een goede tijd toe in Putten. 
 
Bestuurscommissie 
De bestuurscommissie heeft dit jaar afscheid genomen van dhr. de Jong. 
Dhr. de Jong is 5 jaar lid geweest van de bestuurscommissie en heeft geen kinderen meer op 
school. Hij blijft nog wel een jaar lid van het hoofdbestuur. We willen hem hartelijk bedanken voor 
al het werk dat hij voor de school gedaan heeft. 
Dhr. Heemskerk is benoemd tot nieuw lid van de bestuurscommissie en zal ook plaats nemen in 
het hoofdbestuur van de SSBB. 
Dhr. Heemskerk is de vader van Nina, Dana en Thom die alle drie bij ons op school zitten.  
We wensen hem Gods zegen toe bij deze verantwoordelijke taak. 
 
Bericht van de medezeggenschapsraad  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Namens de oudergeleding zit Anton van Eck in de medezeggenschapsraad van onze school. 
Hij is de vader van Jorrit (groep 4) en Joël (groep 3). 
De zittingstermijn van vier jaar is verstreken en Anton stelt zich herkiesbaar. 
Als er geen andere kandidaten zich verkiesbaar stellen, betekent dit dat Anton de komende 
periode in onze 
MR blijft. 
Wilt u voor woensdag 15 juli kenbaar maken aan de MR dat u zich kandidaat wil stellen voor de 
MR? 
Graag een berichtje naar de secretaris van de MR; mvanvreeswijk@dehervormdeschool.nl 
Alvast hartelijk dank namens de MR-leden, 
 
Juf van Vreeswijk 
 
Afscheidsavond 
De afscheidsavond van groep 8 zal D.V. 15 juli in aangepaste vorm plaatsvinden op het 
schoolplein. Gelukkig kunnen de ouders er dan bij zijn. Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de 
Notenbalk. Dan is het helaas niet mogelijk voor ouders om erbij te zijn. Hopelijk is het mooi weer! 
 
Tuinploeg 
Een aantal vaders hebben het plein weer helemaal netjes gemaakt. Alle hegjes en bomen zijn 
gesnoeid, het onkruid is weer verwijderd en  de tuin in orde gemaakt. Al met al een heel werk. Het 
ziet er weer keurig uit! We willen alle vaders die geholpen hebben hartelijk bedanken!  
 
Schoonmaak 
We konden dit jaar helaas geen schoonmaakavond organiseren zodat we op vrijdag voor de 
vakantie zelf moeten gaan boenen en soppen. Gelukkig was een groepje moeders vorige week 
bereid om alvast wat lokalen en nevenruimtes schoon te maken. Ook zijn alle ramen netjes 
gezeemd. Er is al heel veel gedaan!  Daar zijn we heel blij mee. Hartelijk bedankt! 
 
Geen rapport 
Door de coronacrisis hebben we de afgelopen periode niet zoveel cijfers kunnen verzamelen. 
Daarom hebben we besloten dat er dit jaar geen rapport meegaat. Wel hebben we de Cito-toetsen 



 

afgenomen. De uitslag daarvan kunt in het ouderportaal van Parnassys vinden. Ook de cijfers van 
de methodetoetsen die wel afgenomen zijn kunt u daar vinden.  
 
Luizenzakken 
De luizenzakken worden volgende week mee naar huis gegeven zodat u ze kunt wassen. Na de 
vakantie gaan we ze weer gebruiken. 
 
Gevonden voorwerpen 
Op dinsdag 14 juli staat er vanaf 9:00 uur een tafel met gevonden voorwerpen op het plein. De 
kinderen kunnen dan zelf even kijken of er iets van hen bij ligt. 
Op de volgende tijden kunt u als ouders ook even kijken: 
Tussen 9:00 uur en 10:00 uur 
Tussen 11:00 uur en 12:00 uur 
Tussen 13:00 uur en 15:00 uur 
Wilt u zelf aan de 1,5 m afstand denken? Alvast bedankt!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


