
 
 
Opheusden, 9 januari 2018                                                    nieuwsbrief nummer 10 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
 
Allereerst wil ik u namens het team een gezegend, gezond en gelukkig 2019 toewensen. 
Hopelijk hebben u en de kinderen een goede vakantie gehad. Het is goed om even afstand te 
nemen van het werk en school om tijd te nemen voor familie en vrienden. Leuk dat er geschaatst 
kon worden in Opheusden.  
 
Geboren 
Op 30 december werd bij de familie Huibers aan de Hamsestraat een dochter geboren. Haar 
roepnaam is Hannah.  
Bij de familie Prosman werd op 31 december een zoon geboren. Hij wordt Koen genoemd.  
We willen de ouders van Hannah en Koen van harte feliciteren. We hopen dat jullie veel van jullie 
kinderen mogen genieten en wensen jullie wijsheid toe bij de opvoeding. We wensen dat ze al jong 
de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Kinderen zijn meer dan welkom bij de Heere Jezus. 
Het is mooi om dit eens op te zoeken in de Bijbel en te lezen: (Lukas 18:15-17) Dat kan 
bijvoorbeeld met deze link: 
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/18.html 
 
Schoonmaakavond 
Als het goed is, heeft u een brief gekregen met informatie over de schoonmaakavond. We zouden 
het erg fijn vinden als er veel ouders op maandagavond 14 januari kunnen helpen met 
schoonmaken. Alle informatie over deze avond staat in de brief. 
U kunt zich opgeven via de brief of een mail sturen naar: mvandeelen@dehervormdeschool.nl 
Graag met vermelding van de naam en klas van uw kind. 
 
Nieuwe leerlingen 
We hebben weer een aantal nieuwe leerlingen op school mogen verwelkomen. Dat zijn: 
Bram Schuijl, Celine Crum en Fabian de Kruiff. We wensen hen een gezegende en fijne tijd toe bij 
ons op school.  
 
Wijziging datum aanmelden nieuwe leerlingen en open dag  
De open dag zal niet zoals eerder vermeld is op 23 januari worden gehouden, maar op D.V. 
donderdag 7 februari. Wij nodigen u van harte uit om uw kind op 7 februari a.s. aan te melden bij 
ons op school. Het gaat voornamelijk om de kinderen die voor 2 oktober 2020 vier jaar worden. ’s 
Morgens tussen 8:30 en 12:15 uur bent u samen met uw kind welkom bij ons op school en kunt u 
één van de kleutergroepen bezoeken. De koffie staat klaar en u kunt dan tevens de benodigde 
formulieren invullen of meenemen naar huis. Deze formulieren zijn voor ouders die al kinderen op 
school hebben ook digitaal aan te vragen. 
’s Avonds tussen 19:00 en 20:00 uur verzorgen wij hetzelfde programma. Alleen dan zijn de 
kleuters niet meer op school.  
 
Luizencontrole 
Volgende week maandag 14 januari is er luizencontrole. Wilt u de kinderen met gewassen haren 
en zonder vlechten en gel in het haar naar school sturen?  
 
 



 
Fruitdagen 
Denkt u eraan dat woensdag en vrijdag onze fruitdagen zijn?  
 
Belangrijke data  
 
14 januari - schoonmaakavond 
21 januari - 1 februari - afname Cito toetsen 
6 februari - kleuters vrij i.v.m. studiemiddag 
7 februari - open dag en aanmelden nieuwe leerlingen 
4/5 maart - contactavonden groep 3 t/m 7 
13 maart - biddag 
28 maart - fotograaf op school 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


