Opheusden, 14 februari 2020

nieuwsbrief nummer 11

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

Nieuwe leerling
In groep 0 mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten. Tim Brienesse is bij ons op school
gestart. We wensen Tim een gezegende en fijne tijd toe bij ons op school.
Water drinken in de kleine pauze
We zijn inmiddels enthousiast gestart met water drinken uit de bidons.
Dit weekend gaan de bidons van de kinderen uit de bovenbouw ook mee naar huis om
schoongemaakt te worden.
Wilt u er maandag aan denken om de bidon weer mee terug te geven naar school?
We merken dat de bidons voor kleuters vrij groot zijn. Als deze halfvol mee naar school gaan is dat
meestal genoeg.
We merken wel dat de namen van de kinderen niet goed op de fles en de dop blijven staan. U mag
gerust zelf proberen de naam er goed op te krijgen. Als u goede ideeën heeft om dit probleem op
te lossen horen we het graag.
Waterleiding
Vorige week waren er berichten in het nieuws over oude schoolgebouwen met loden
waterleidingen. Deze waterleidingen blijken slecht te zijn voor de gezondheid.
We hebben gelijk actie ondernomen en alle waterleidingen op school laten onderzoeken. Uit dat
onderzoek blijkt dat wij op school gelukkig geen loden waterleidingen hebben.
Parro
Als het goed is hebben alle ouders inmiddels per mail een koppelcode ontvangen. Het is fijn als u
voor dinsdag 18 februari Parro heeft geïnstalleerd. (Meer informatie hierover kunt u teruglezen in
de brief die vorige week is meegegeven en gemaild) en de koppelcode hebt gebruikt.
Als dit allemaal is geregeld gaan we proberen om de ouderavond in te plannen via Parro. De
ouders met meer kinderen op school ontvangen eerst de uitnodiging om in te schrijven voor de
contactavond. Zij kunnen dan de gesprekken aansluitend inplannen De ouders die voor één kind
op gesprek komen ontvangen één dag later de uitnodiging om in te schrijven.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Het scheelt ons heel veel werk als we de contactavond
op deze manier in kunnen plannen.
Blindtypen
Een aantal kinderen hebben afgelopen woensdag het examen voor blindtypen afgelegd. Ze zijn
allemaal geslaagd. Iedereen van harte gefeliciteerd!
De diploma-uitreiking is op 1 april om 13:00 bij ons op school. Familie is welkom!
Zendingsgeld
In januari is er € 321,15 opgehaald aan zendingsgeld. Iedereen hartelijk bedankt!
Bijeenkomst hoogbegaafde kinderen
Er worden D.V. in april vier regionale bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘Samen staan
we sterk; de opvoeding van onze hoogbegaafde kinderen’.
In de bijlage vindt u meer informatie.

Buurtgezinnen
In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich
op. Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in de gemeente NederBetuwe: Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt
steun gericht op de kinderen in het gezin. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan
lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Kijk
op www.buurtgezinnen.nl of neem contact op met de coördinator in de gemeente: Froukje van
Haut, froukje@buurtgezinnen.nl / 0622961694

Pleeggezinnen gezocht
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch?
Maar soms kunnen kinderen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen
zoeken pleegzorgorganisaties een plek in een pleeggezin. Het liefst in de buurt waar een kind
woont. Een gezin waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen
en kunnen opgroeien. Er zijn pleeggezinnen nodig voor een paar maanden, een paar jaar, voor
één of twee weekenden in de maand of twee dagen in de week.
Wat doet een pleegouder?
Als pleegouder bied je kinderen een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien tot ze weer
teruggaan naar hun ouders of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de ouders,
of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de
opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je ondersteuning en
begeleiding van een pleegzorgbegeleider.
Wil jij pleegouder worden of meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op
www.nederbetuwe.nl en klik op de button Pleegzorg en bezoek de Informatiemarkt Pleegzorg &
Vrijwillige gezinsondersteuning in het gemeentehuis Opheusden op 30 maart om 19.30 uur.
Belangrijke data t/m 3 april
18 februari groep 0 ’s middags vrij
21 februari rapport 1 groep 3 t/m 8
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie
2 en 3 maart contactavond groep 3 t/m 8
11 maart biddag
25 maart schoolvoetbal meisjes groep 7 en 8
1 april schoolvoetbal jongens groep 7 en 8
3 april finale avond schoolvoetbal
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

