
 
 
Opheusden, 27 augustus 2021                          nieuwsbrief nummer 1  
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Volgende week maandag hopen we weer te starten. 
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en kunnen de kinderen uitgerust aan het nieuwe 
schooljaar beginnen. 
 
Juf Zaaijer 
Juf Zaaijer zal de eerste twee weken niet voor de groep zal staan. In de vakantie bleek dat een 
vlekje op de huid van haar man kwaadaardig is.  
Volgende week staat er een operatie gepland en zijn er meerdere onderzoeken. We hopen en 
bidden dat er goede uitslagen zullen komen. 
Juf van Leeuwen zal haar volgende week vervangen. 
 
Gym op maandag i.p.v. dinsdag 
De gymlessen voor de bovenbouw zijn dit jaar niet op dinsdag maar op maandag. 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen van groep 3 t/m 8  aanstaande maandag hun gymspullen bij 
zich hebben? 
 
Het gymrooster is als volgt: 
- 9:00 uur groep 3 
- 9.45 uur groep 6  
-10:30 uur groep 4 
-11:15 uur groep  5/6 
-12:30 uur groep 5  
-13:15 uur groep 7  
-14:00 uur groep 8  
 
De gymlessen worden gegeven door onze vakdocent meester Hegeman. De eigen leerkracht zal 
meestal tijdens de gymlessen ook aanwezig zijn. 
 
Buitenspelen 
Omdat cohortering niet meer verplicht is, blijven de kinderen ’s morgens voor schooltijd  buiten 
totdat de bel gaat. 
We blijven wel in twee groepen pauze houden, maar dit doen we vooral omdat de kinderen dan 
meer ruimte en speelmogelijkheden hebben. 
 
Luizenzakken/luizencontrole 
De luizenzakken gaan we weer in gebruik nemen. Wilt u die maandag meegeven naar school? 
Als uw kind een nieuwe nodig heeft, kunt u die bij mij kopen. Ze kosten €2,50 
Op maandag 6 september zal er luizencontrole zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen dan met 
gewassen haren zonder gel en vlechtjes etc. naar school komen.  
Het is verstandig om uw kind zelf voor aanstaande maandag al even te controleren. 
 
Kleuters 
De kleuters krijgen nog een aparte mail over het brengen en halen van de kinderen op de eerste 
schooldag. 
 



Startgesprekken 
Op 13 en 14 september willen we alle ouders van groep 1 t/m 7 uitnodigen voor een startgesprek 
met de leerkracht van uw kind. De planning van de gesprekken zal via Parro of mail gaan. 
Binnenkort krijgt u daar meer informatie over. 
Wilt u ervoor zorgen dat de Parro App is geïnstalleerd? Anders mist u informatie. 
 
Verder heeft u altijd de mogelijk om de leerkracht van uw kind even na schooltijd te bellen, te 
appen via Parro. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken om even langs te komen. 
 
De eerste dag in groep 3 
Voor de eerste keer naar groep 3 is best spannend. De kinderen van groep 3 zullen daarom op 
maandagochtend op het plein opgevangen worden door juf Henzen. Als alle andere groepen naar 
binnen zijn, zal de juf met de kinderen van groep 3 naar binnen gaan. 
Vanaf dinsdag kunnen ze gewoon met de andere kinderen mee naar binnen als de bel gaat. 
 
Bidons 
Wilt u aanstaande maandag de bidon gevuld met water mee naar school geven? 
 
Zendingsgeld 
Aanstaande maandag starten we met het inzamelen van zendingsgeld. Dit geld is bestemd voor 
onze sponsorkinderen. Spaart u mee? Alvast hartelijk bedankt! 
 
Belangrijke data t/m de herfstvakantie 
6 september - luizencontrole 
13 en 14 september - startgesprekken groep 1 t/m 8 
30 september - kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. studiemiddag team 
18 t/m 22 oktober - herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


