
 
 
Opheusden, 4 september 2019                          nieuwsbrief nummer 1  
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Zoals u weet  werden we in de eerste week opgeschrikt door het bericht dat de vader van 
Temesgen is overleden. 
De vader van Temsgen bleek al een tijdje ernstig ziek te zijn. Hij is 53 jaar geworden. Een grote 
slag voor Temesgen en zijn familie. We wensen hen Gods nabijheid toe. Hij kan troosten als 
mensen niet meer in staat zijn om te troosten. 
 
Ook juf Van Vreeswijk verloor in de vakantie een dierbaar familielid. Haar zwager die lange tijd 
ernstig ziek was is op 3 augustus overleden. We wensen de juf met haar man en kinderen veel 
sterkte toe bij dit verlies.  
 
Bij de familie Schot is opnieuw rouw gekomen. Zij verloren een dierbare broer, zwager en oom. De 
broer van mevrouw Schot die naast hen woonde was al geruime tijd ernstig ziek. We wensen  hen 
veel sterkte toe. 
  
Er zijn ook andere gezinnen die zorgen kennen zoals bij de familie Snoei waar dhr. Snoei te horen 
heeft gekregen dat genezing menselijkerwijs gesproken niet meer mogelijk is. Wat een verdriet en 
moeite. We vragen u om dit gezin ook op te dragen in het gebed. We wensen hen veel sterkte toe. 
 
Dhr. Van de Sluis (vader van Lindsay en Joey) is vorige week geopereerd aan een kwaadaardig 
plekje op zijn gezicht. Gelukkig waren er verder geen uitzaaiingen. We wensen hem sterkte toe bij 
het herstel!  
 
Jenny Verwoert kwam in de vakantie plotseling in het ziekenhuis terecht. 
Zij bleek een gesprongen blinde darm te hebben en is direct geopereerd. We wensen Jenny een 
goed herstel toe en hopelijk kan ze snel weer op school komen. 
 
Weer begonnen 
De vakantie duurde door de verbouwing ook dit jaar weer iets langer, maar vandaag zijn we dan 
echt gestart. 
Het was voor veel kinderen best weer spannend vanochtend, een nieuwe meester of juf, een 
nieuw plekje, naar groep 3 en een aantal kinderen kwamen voor het eerst op school. Hopelijk 
hebben alle kinderen hun plekje inmiddels gevonden op school. 
  
We hopen dat het een goed jaar zal worden voor u, de kinderen en voor ons. We hopen ook weer 
op een fijne samenwerking met u als ouders. 
In dit verband willen wij u ook wijzen op de zgn. Gouden weken. 
  
Gouden weken  
De eerste weken van het schooljaar worden wel de zgn. Gouden weken genoemd. In deze weken 
wordt de groep opnieuw gevormd onder leiding van de leerkracht. Vorig schooljaar hebben we 
cursus gehad over groepsvormende activiteiten, dit jaar gaan we hiermee verder.  We zijn dan ook 
heel bewust bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.  Kinderen hebben nl. 
ontwikkelingstaken. In de basisschoolperiode gaat het om de volgende vaardigheden: het sluiten 
van vriendschap, zelfstandig oplossen van problemen, elkaar helpen, samenwerken en aansluiting 
vinden bij een groep. Juist in de klassensituatie zijn er gelegenheden om als kind hiermee te 



oefenen. De groepsvormende activiteiten die we doen, dragen hieraan bij. Maar ook u hebben we 
hierbij nodig! In oktober is er de zgn. Week van de opvoeding. Het thema dit jaar is Hand in hand 
opvoeden. We gaan daar nog meer aandacht aan besteden.   
Wilt u met ons hand in hand optrekken, kijk dan wat u ook thuis kunt doen met de 
ontwikkelingstaken die de kinderen hebben. Dat komt de kinderen ten goede! 
 
Verbouwing 
Nadat vorig jaar een groot gedeelte van de school is verbouwd zijn nu ook de andere lokalen en  
de directiekamer gerenoveerd. De school ziet er weer keurig uit. De hele vakantie zijn er 
bouwvakkers en schilders bezig geweest. Deze week worden de laatste klusjes gedaan. Ook onze 
klusjesman Albert van de Scheur is druk geweest om alles in goede banen te leiden en het team 
heeft hard gewerkt om de school weer startklaar te krijgen. 
 
Geboren 
Er zijn in de vakantie ook twee kinderen geboren. 
Op 16  augustus werd bij de familie Keuken een meisje geboren. Ze noemen haar Roos en ze is 
het zusje van Nick en Tim. 
Bij de familie Crum werd op 20 augustus ook een dochter geboren. Ze noemen haar Sarie. Ze is 
het zusje van Bente en Evan. 
We willen de familie Crum en Keuken van harte feliciteren met jullie dochter en zusje. We wensen 
dat jullie veel van de kleine meisjes mogen genieten. Hopelijk mogen ze al jong van de Heere 
Jezus gaan houden! Bij Hem is alles te vinden wat ze nodig zullen hebben in dit leven en straks na 
dit leven.  
 
Welkom  
Er zijn na de vakantie een heel aantal nieuwe kinderen op school gekomen. We heten hen hartelijk 
welkom!  
In groep 1/0 verwelkomen we: Jorick Meijering, Larah Eerbeek, Femke Willemsen, Rafael Eits, 
Elise Zwaagstra, Lieke de Kruif, Naijara Lainsamputty, Anne van Setten, Lianne Zaayer, Kenji 
Rebel, Rose-Linn Meijering, Koen Corts, Daniëlle de Waal.  
 
We hopen dat alle nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen en wensen hen allen een gezegende 
en fijne tijd toe bij ons op school. 
 
Gym op dinsdag 
Dit jaar zijn de gymlessen weer op dinsdag.  
Het rooster is als volgt: 
10.15 – 11.00 uur      groep 6 
11.00 – 11.45 uur  groep 5 
 
13.15 – 14.00 uur  groep 7 
14.00 – 14.40 uur  groep 4 
14.40 – 15.30 uur  groep 8 
 
Groep 3 gymt nog in het speellokaal of op het plein.  
 
Korfbal 
Op 18 september doen we met groep 5 t/m 8 mee met het korfbaltoernooi in  Kesteren. Helaas 
kunnen we niet meer met groep 4 meedoen. Verdere informatie volgt nog. 
In verband hiermee zijn de groepen 5 t/m 8 op die dag om 11:30 uur uit. 
 
Overblijven 
Het geld voor het overblijven kan weer worden overgemaakt. In de bijlage kunt u alles hierover 
lezen. 
 
 
 
Zendingsgeld 



Fijn dat veel kinderen hun zendingsgeld hebben meegenomen. Dat is nodig voor onze  
adoptiekinderen. Elke klas heeft een eigen kind. Mooi dat we als school zo voor arme kinderen 
kunnen zorgen en hen blij kunnen maken met voedsel, kleding en goed onderwijs. 
 
Luizencontrole 
A.s. maandag hopen we de eerste luizencontrole te houden. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 
met schone haren en zonder gel erin op school komen? 
Op dit moment zijn er nog niet genoeg luizenmoeders. We doen dan ook een dringende oproep 
voor meer luizenmoeders. Als u wilt helpen, kunt een mailtje sturen naar: 
directie@dehervormdeschool.nl of contact opnemen met de contactpersonen: mevrouw 
Donkersteeg en mevrouw Schaap. 
Het is wel belangrijk dat alle kinderen weer gebruik maken van een luizenzak. Heeft u een nieuwe 
nodig dan kunt u die op school kopen. Ze kosten € 2,50 per stuk. 
 
Benjaminclub 
Hallo jongens en meisjes, 
 
D.V. woensdagmiddag 2 oktober gaat de Benjaminclub weer beginnen! 
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 7 vd basisschool zijn van harte welkom in Eltheto. 
We vinden het heel fijn om jou te ontmoeten en samen na te denken over de Bijbel en wie de 
Heere Jezus is. 
Deze middagen beginnen we altijd met zingen, bidden en een Bijbelverhaal. Daarna maken we 
iets moois, we doen een spel of quiz, kortom dan zijn we gezellig samen bezig. 
De middagen beginnen om 14.00 uur en duren tot 15.30 uur. 
Jij komt toch ook? 
We hopen weer heel veel kinderen te ontmoeten!  
 
Hartelijke groeten van alle juffen van de Benjaminclub. 
 
Belangrijke data tot de herfstvakantie 
9 september - luizencontrole 
18 september - korfbaltoernooi 
23 september - informatie avond groep 1 en 2 
24 september – schoolreisjes groep 4 t/m 8 
30 september - kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team 
15 en 16 oktober -  contactavond groep 3 t/m 7 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 
 
 


