
 
 
Opheusden, 28 augustus 2020                          nieuwsbrief nummer 1  
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
De vakantie is bijna weer voorbij. Aanstaande maandag hopen we weer te starten. 
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en kunnen de kinderen uitgerust aan het nieuwe 
schooljaar beginnen. 
Wij hebben er in ieder geval veel zin in! Maar het is ook best spannend hoe het dit schooljaar zal 
verlopen. De onzekerheid rondom het coronavirus blijft.  
We hebben alle reden om het schooljaar met gevouwen handen te beginnen en te vragen om Zijn 
onmisbare zegen. Hem loopt het nooit uit de hand.   
 
Juf Pol 
Juf Pol heeft persoonlijk een moeilijke tijd achter de rug en is niet in staat om na de vakantie haar 
werk op te pakken. We wensen de juf veel sterkte en beterschap toe. Hopelijk mag ze snel 
opknappen. 
Juf Verwoert zal haar vervangen. Juf Verwoert heeft vorig jaar haar Lio-stage bij ons gedaan. Ze 
heeft toen de 0-groep gedraaid. We zijn dankbaar dat ze bereid is om voorlopig groep 4 voor haar 
rekening te nemen. Juf Nijland zal op woensdag voor groep 4 staan.  
 
Corona maatregelen 
De Coronamaatregelen van voor de vakantie gelden nog steeds: 
Nog even voor de duidelijkheid: 
Leerlingen blijven thuis van school indien zij;  
- corona of coronaklachten hebben (uitzondering: kinderen uit groep 1 en 2 met een snotneus 
mogen wel naar school),   
- getest zijn en de testuitslag nog niet hebben,   
- huisgenoot zijn van iemand met coronaklachten,  
- huisgenoot zijn van iemand met corona.  
 
Er zijn twee wijzigingen: 
-Vanaf nu blijven de kinderen ’s ochtends weer buiten totdat de bel gaat. 
-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 
 
Omdat ouders en andere volwassenen alleen op afspraak in school mogen komen, loopt het 
aantal contactmomenten terug. Daar maken we ons zorgen over. Daarom hebben we een aantal 
maatregelen genomen om  het contact met u als ouder(s) zo optimaal mogelijk te houden: 
 
Kleuters 
De kleuterjuffen zullen vanaf volgende week maandag de kinderen bij het hek ontvangen in plaats 
van in de klas. Dan heeft u als ouder ook nog even de mogelijkheid om de juf kort te spreken. U 
begrijpt dat het wel belangrijk is dat er een goede doorstroming plaats vindt en willen u dan ook 
vriendelijk vragen om het gesprekje met de juf kort te houden of een afspraak te maken voor een 
vervolggesprek. De kinderen mogen tot half negen op het kleuterplein spelen en gaan daarna met 
de juf naar binnen. 
 
 
 



Startgesprekken 
Ondanks de maatregelen willen we graag met alle ouders in gesprek. Goed contact tussen ouders 
en leerkracht is voor ons een onmisbare schakel om uw kind op een goede manier te kunnen 
begeleiden.  
Op 14 en 15 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 gaan. Binnenkort 
krijgt u daar meer informatie over. 
 
Verder heeft u altijd de mogelijk om de leerkracht van uw kind even na schooltijd te bellen, te 
appen via Parro of om een afspraak te maken. 
 
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? 
 
Schooltijden  
Voor de duidelijkheid nog een keer een overzichtje:  
Groep 1 t/m 8  
Maandag    8:30 uur -14:45 uur 
Dinsdag      8:30 uur - 14:45 uur 
Woensdag  8:30 uur -12:15 uur  
Donderdag 8:30 uur -14:45 uur (m.u.v. groep 1 Die hebben tot 12:00 uur les.)  
Vrijdag        8:30 uur - 12:00  
Tussen de middag eten de kinderen op school. 
 
Gym op dinsdag 
We starten ook weer met de gymlessen op dinsdag. Aanstaande dinsdag is er nog geen gym 
omdat de sporthal bezet is. 
Het rooster is als volgt: 
- 9.45 uur groep 6  
-10:30 uur groep 4 
-11:15 uur groep 4 /5 
-12:30 uur groep 5  
-13:15 uur groep 7  
-14:00 uur groep 8  
 
Groep 3 gymt nog in het speellokaal of op het plein.  
 
Verkeersbrigadiers  
Helaas is het de gemeente niet gelukt om de leerlingen van groep 8 op te leiden tot brigadiers. De 
kinderen mogen nu niet brigadieren. Daarom doen we een beroep op de brigadiermoeders om 
voorlopig even alleen te brigadieren. Vanaf 17 september mag groep 8 helpen brigadieren. 
 
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 tot de herfstvakantie 
7 september - luizencontrole 
14 en 15 september - startgesprekken groep 1 t/m 8 
28 september - kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. studiemiddag team 
19 t/m 23 oktober - herfstvakantie 
 



Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


