
 
 
Opheusden, 17 maart 2022                          nieuwsbrief nummer 10 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Zaaijer 
Juf Zaaijer staat vanaf deze week weer drie ochtenden voor groep 7. Dit is de groep waar ze 
eigenlijk begin dit jaar zou starten. Na een periode van ziek zijn en re-integratie zijn we dankbaar 
dat de juf weer zover is. We wensen de juf samen met de kinderen nog een fijne en gezegende tijd 
toe. 
 
Juf Hol 
Juf Hol  verblijft nog steeds in de Vrijthof te Tiel voor revalidatie na haar operatie. Ze gaat 
langzaam vooruit, maar heeft nog steeds veel pijn. Ze hoopt snel een aangepaste rolstoel te 
krijgen zodat ze snel naar huis kan. We wensen de juf sterkte en een voorspoedig herstel toe! 
Het adres is: 
Vrijthof 
Burgemeester Meslaan 49  
4003 CA Tiel 
Afdeling: Meander 
 
Kleuters binnenbrengen 
Vanaf volgende week maandag is het voor de  ouders van groep 0/1, 1 en 2 weer mogelijk om de 
kinderen op twee ochtenden in de week naar binnen te brengen. 
Dat zal zijn op maandag- en vrijdagochtend. De deur van de kleuteringang is om 8.20 uur open. 
We willen wel graag om 8.30 uur starten. Wilt u zorgen dat u voor die tijd de klas weer uit bent? 
De andere dagen blijven zoals het nu is. Dus afscheid nemen bij het hek. De kinderen spelen dan 
nog even buiten. 
 
Zandbaknet 
We hebben een nieuw zandbaknet gekocht. Nu kunnen we de zandbak van het kleuterplein bij 
slecht weer afsluiten. Het zandbaknet is betaald van de ouderbijdrage.  
 
Ziekmeldingen 
Er zijn de afgelopen week weer veel ziekmeldingen. Er heerst griep en sommige gezinnen zitten 
thuis in quarantaine vanwege corona. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen thuis gaan werken omdat ze verkouden of een beetje 
grieperig zijn. Alle kinderen die in staat zijn om te werken, verwachten we op school. 
Thuiswerk is dus alleen bedoeld voor gezinnen waar corona heerst! 
We wensen alle zieken beterschap toe!  
 
Nieuwe leerling 
Sofie de Koning is ingestroomd in groep 1/0. We wensen Sofie een fijne en gezegende tijd toe op 
onze school. 
 
Schoolfotograaf 
Op D.V. 5 april hoopt de schoolfotograaf te komen. Nadere informatie volgt nog. Wilt u er alvast 
rekening mee houden en eventuele afspraken bij tandarts, logopedie etc. verzetten? 
 
 



 
 
 
Mad Science 
Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen uit groep 5 en 6 les gehad van de ‘professoren’ van  
Mad Science. 
De kinderen hebben allerlei natuur- en scheikundige proefjes gedaan.  

Hieronder staan enkele reacties van een paar 
kinderen: 
Coen: Het was leuk dat we een stroomkring 
moesten maken.  
Rhodée: Het was heel leuk met de bal: mijn 
haar ging helemaal in de lucht.  
Mark: Toen we eindelijk ontdekt hadden hoe de 
helikopter werkte, vloog deze helemaal over de 
tafel.  
Julianne: Ik vond het grappig met de ballon, 
dat het papier rond ging draaien omdat de 
ballon statisch was.  
Wim: Ik vond het superleuk! Vooral met die 
auto’s die ronddraaien. 

Mike: Leuk, vooral met de auto’s en de ballen. Kunt u nog een keertje komen? 
Fleur: Ik heb geleerd dat je een vork kunt laten vliegen. Het zag er grappig uit! 
Nicola: Het was heel leuk. Je denkt dan wow, kijk, ik  kan dat! Het zou leuk zijn om de volgende 
keer scheikunde te doen. 
Janice: Het leukste vond ik de looping. Maar eigenlijk vond ik alles leuk! En ik wil het graag nog 
een keertje doen. 
 
Het inzetten van Mad Science is best prijzig. Dankzij de ouderbijdrage kunnen we deze leuke en 
leerzame lessen ook in de toekomst blijven geven!  
 
 
Biddag 
Vorige week woensdag was het biddag en zijn we met de kinderen naar de kerk geweest. 
-Blijven bidden-, was het thema van de dienst. 
De preek ging over Daniël, die als vreemdeling in Babel woonde. Hij had een hoge positie aan het 
hof. Dat konden zijn collega’s niet uitstaan. 
Daniël bad driemaal per dag tot de Heere. Hij deed dat voor het open venster in de richting van 
Jeruzalem. 
Zijn jaloerse collega’s lieten de koning een wet ondertekenen die verbood om 30 dagen lang aan 
een mens of God iets te vragen, behalve aan de koning. 
Maar voor Daniël was het onmogelijk om niet te bidden. Daniël wist ook dat alles in de handen van 
de Heere ligt. 
Het wordt zijn doodvonnis, want hij wordt in de leeuwenkuil gegooid. Maar de Heere verlost hem 
op een wonderlijk wijze.  
Daniël bleef bidden. Ook in de leeuwenkuil.  
Zo moeten wij ook altijd blijven bidden. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn.  
En als bidden niet lukt, weet dan dat er Een is, die altijd bidt. Dat is de Heere Jezus. Hij bidt voor 
Zijn kinderen.  
Daniël kon niet zonder gebed, kunnen wij ook niet zonder bidden? Dan zijn wij net zo gelukkig als 
Daniël. 
Als dat niet het geval is, kunnen we vandaag nog naar hem toe. Als we ons hart aan Hem geven, 
wil Hij net zo voor ons zorgen, als hij voor Daniël zorgde.  
Missen we het vertrouwen? Bid dan of de Heere dat vertrouwen wil geven. De Heere wil dat 
vertrouwen ook werken in ons hart. 
We hebben Hem werkelijk in alles nodig! Daarom: blijven bidden! 
 
 



Agenda t/m de meivakantie 
 30 maart schoolvoetbal meisjes 7/8 
 5 april schoolfotograaf 
 6 april schoolvoetbal jongens 7/8 
 8 april finaleavond schoolvoetbal 7/8 
 13 april ‘uitwijk’ mogelijkheid schoolvoetbal bij slecht weer. 
 15 april Goede Vrijdag 
 18 April Tweede paasdag 
 20 en 21 april Centrale Eindtoets 
 22 april Koningsspelen  
 27 april Aubade Koningsdag 
 2 t/m 6 mei meivakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 
 


