
 
 
Opheusden, 1 april 2022                          nieuwsbrief nummer 11 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf van Deelen 
Juf van Deelen was deze week voor het laatst op school. Zij heeft een nieuwe baan als 
welzijnsmedewerker in zorgcentrum Anker.  
Juf van Deelen werkte als administratief medewerkster op onze school. Ze was een echte 
duizendpoot en regelde van alles. Ook was ze als vrijwilliger actief. 
We vinden het jammer dat ze weg gaat en zullen haar zeker gaan missen. Maar we gunnen haar 
ook deze nieuwe uitdaging. 
Als team hopen we binnenkort afscheid van haar te nemen. 
 
Bruiloft Juf Ebbers 
Juf Ebbers hoopt op 12 mei te trouwen met haar aanstaande man, Arjan. 
 De kinderen van groep 5/6 zijn uitgenodigd voor de kerkdienst en kinderreceptie. Erg leuk voor de 
kinderen die hier enorm naar uitkijken! 
Als collega’s hopen we ’s avonds de receptie te bezoeken. 
De juf zal van 9 t/m 20 mei afwezig zijn. Juf van Leerdam zal haar vervangen. 
We wensen de juf een goede voorbereiding toe op haar huwelijk. 
 
Schoolreisje 
Eind mei gaat de bovenbouw op schoolreisje. 
Het lukt helaas niet om met alle groepen op dezelfde dag te gaan. 
De groepen 6 en 7 gaan op 24 mei naar Duinoord. Groep 8 is dan vrij. 
Op die dag gaan de andere groepen gewoon naar school.  
 
De groepen 3 t/m 5 gaan op 31 mei (de geplande datum) naar Burgers Zoo. De groepen 6, 7 en 8 
hebben deze dag les op school. De kleuters zijn die dag (zoals eerder is gecommuniceerd) vrij. 
We hopen weer op leuke schoolreisjes! 
 
Naschoolse opvang 
Op dit moment wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de naschoolse opvang van Bunderbos in 
Opheusden/Kesteren. Door de coronacrisis zijn er veel klanten afgehaakt. Ook het 
personeelstekort speelt hen parten. 
Daardoor kunnen zij momenteel niet meer dagelijks naschoolse opvang aanbieden. Heel 
vervelend voor ouders die naschoolse opvang zoeken voor hun kind(eren) en nergens anders 
terecht kunnen. 
Bunderbos wil dit in de toekomst graag weer gaan opbouwen.  
Daarom willen ze nu inventariseren hoeveel vraag er is naar naschoolse opvang in Opheusden. 
Wilt u bij belangstelling contact opnemen met Bunderbos? Dan kunnen zij inschatten wat de 
mogelijkheden voor de toekomst zijn. 
T: 0488 482 673 
E: info@bunderbos.nl 
 
Oproep 
Vanwege bovenstaand probleem is er op dit moment een gezin van onze school  dringend op zoek 
naar naschoolse opvang voor hun kind (4 jaar). Het gaat om de dinsdag- en donderdagmiddag. 
Als u kunt helpen aan een plekje of u heeft een tip, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 



 
Project en fancy fair 
We zijn druk bezig met de voorbereiding voor het project. De projectweek is van 16 t/m 20 mei. 
Op zaterdag 21 mei, bent u van harte welkom om het werk van de kinderen te komen bekijken. 
Ook zal er dan, als vanouds op het plein een fancyfair worden georganiseerd. Ook hiervoor zijn de 
voorbereidingen al in volle gang. Fijn dat er weer een aantal moeders bereid waren om hun 
schouders hieronder te zetten!  
Meer info volgt nog! 
 
Watermuseum 
De groepen  5, 6 en 5/6 hopen op 21 april het Nederlands Watermuseum in Arnhem te bezoeken. 
Dit uitje is ons aangeboden door het bedrijf GMB uit Opheusden. We maken hier dankbaar gebruik 
van en hopen op die dag van 9:30 uur – 11:30 uur in het museum te verblijven waar allerlei leuke 
activiteiten te doen zijn voor kinderen.  
Ook voor het vervoer wordt gezorgd. We hopen met de bus te gaan. 
We willen GMB hartelijk bedanken voor dit prachtige aanbod. 
 
Tuin 
U heeft het wellicht al gezien! 
De tuin op het grote plein is opgeknapt. Dhr. 
van de Pol heeft samen met de jongens van 
de klusklas de tuin opnieuw aangelegd. Daar 
zijn we blij mee! 
Betuws Plantencentrum heeft de planten 
gesponsord. 
Het ziet er weer keurig uit! 
We willen beide ouders heel hartelijk 
bedanken! 
 
Afval ophalen   
Vorige week hebben de kinderen uit groep 3 
en 6 afval verzameld in de wijken rondom 
school. Met maar liefst 10 vuilniszakken vol 
troep kwamen de kinderen weer op school. 
Mooi dat we zo ons steentje bij konden dragen aan een opgeruimd dorp. 
         
Kangoeroewedstrijd  
Vorige week hebben een aantal kinderen meegedaan met de kangoeroewedstrijd. Dit is een 
wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd waar we jaarlijks aan meedoen. 
Helaas was de organisator, juf van Leeuwen ziek waardoor de opgaven dit jaar in de klas moesten 
worden gemaakt. 
Binnenkort volgt de uitslag! 
 
Schoolvoetbal 
De meiden hebben woensdag gevoetbald. Fijn dat we na twee jaar zonder Schoolvoetbal weer 
heerlijk een balletje konden trappen. Het was mooi weer en ontzettend gezellig. 
Ook sportief ging het boven verwachting. Meidenteam 1 won alle wedstrijden. En werd zonder 
tegendoelpunten eerste in de poule.  
Team 2 werd in de andere poule 2e. Ook een knappe prestatie! In de halve finale zijn onze teams 
aan elkaar gekoppeld. De andere halve finale gaat tussen de Wegwijzer uit Kesteren en de Prins 
Willem Alexander school uit Echteld. 
De (halve) finales worden gespeeld op vrijdagavond 8 april in Ochten op het sportpark van vv. 
Uchta. Aanvang 18:00 uur.  
Volgende week woensdag zijn de jongens aan de beurt. 
 
 
 
 



Verbouwing 
Zoals u wellicht heeft gezien wordt er momenteel hard gewerkt aan de aanbouw van een nieuwe 
ib-ruimte. De afgelopen week was er wat overlast op het plein en moesten we vanwege de 
veiligheid hekken plaatsen. 
De komende weken zal alleen het gedeelte in de hoek waar gebouwd wordt, worden afgeschermd. 
Eind mei zal de nieuwe ruimte worden opgeleverd. 
 
Agenda t/m de meivakantie 

 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 
 21 april groep 5/6, 5 en 6 naar watermuseum 
 22 april Koningsspelen  
 27 april Aubade Koningsdag 
 2 t/m 6 mei meivakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 
 


