
 
 
Opheusden, 25 januari 2019                                                    nieuwsbrief nummer 11 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Schoonmaakavond 
Fijn dat er zoveel ouders waren tijdens de schoonmaakavond. Hartelijk bedankt! 
 
Vervangingen 
Juf van Bragt vervangt nog steeds meester Van den Bos. Meester Van den Bos is nog ziek.  Het 
ziet er niet naar uit dat hij op korte termijn weer kan werken. We wensen de meester van harte 
beterschap! 
Vanaf  D.V. maandag 11februari zal juf Stigter de hele week voor groep 4 staan. Ze vervangt juf 
Boogert die dan met zwangerschapsverlof gaat. 
Vanaf 12 februari staat juf Maasse elke dinsdagmiddag voor groep 6. Zij vervangt dan weer juf 
Stigter. 
 
Open dag (herhaling) 
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 
Vorige week maandag is er luizencontrole geweest. Gelukkig zijn we luisvrij. We willen de 
luizenmoeders weer hartelijk bedanken!  
 
Presentatie taalontwikkeling 
Op woensdagochtend 20 maart zal er een interessante presentatie verzorgd worden voor de 
ouders van groep 1 t/m 4. Het gaat over het belang van een goede taalontwikkeling, en hoe u daar 
als ouder een steentje aan bij kunt dragen. We hopen dat er veel ouders aanwezig zullen zijn, 
zodat we als school en ouders gezamenlijk kunnen werken aan een goede taalontwikkeling van uw 
kind.  
Noteert u deze datum in uw agenda? Binnenkort krijgt u meer informatie over de tijden en invulling 
van deze ochtend. 
 
Buitenschoolse opvang 
Vanaf 4 februari start Bunderbos ook een buitenschoolse opvang in Opheusden. In de bijlage vindt 
u meer informatie. 
 
Zendingsgeld 
In december is er € 214,64 aan zendingsgeld binnen gekomen. Hartelijk bedankt! We hebben dit 
geld hard nodig om onze sponsorkinderen te kunnen betalen. Spaart u mee? 
 
 
 



6 februari kleuters vrij (herhaald bericht) 
Voor de zekerheid nogmaals een vermelding dat de kleuters op 6 februari vrij zijn i.v.m. een 
studieochtend van de kleuterjuffen. 
 
Belangrijke data  
29 januari - dictee woordpakket 4 (gr 4 t/m 8) 
30 januari - winterrestaurant (actie voor goed doel, kleuters) 
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 
20 maart - presentatie taalontwikkeling 
28 maart - fotograaf op school 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


