
 
 
Opheusden, 26 april 2022                          nieuwsbrief nummer 12 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Schuurman 
Juf Schuurman kan op dit moment haar werk niet doen. Ze moet een tijdje rust nemen. We 
wensen de juf beterschap en sterkte toe.  
Ze wordt vervangen door juf Hoogenboom (wo en do) en op vrijdag door juf Van Bragt. 
 
Juf en meester Boogert 
Juf en meester Boogert verwachten een kindje. We willen de juf en meester hartelijk feliciteren met 
dit mooie nieuws. 
Als alles goed gaat zal het kindje begin november worden geboren. 
We wensen de juf een goede zwangerschap toe! 
 
Koningsdag 
Na twee jaar zonder, kunnen we Koningsdag weer beginnen met een aubade. De leerlingen 
worden morgen om 8:30 uur op school verwacht.  
Toeters zijn niet welkom voor 9:45 uur. Ook hebben we liever niet dat de kinderen geschminkt of 
met geverfde oranje haren naar school komen. 
We hopen op een mooie feestelijke en gezellige Koningsdag! 
Wilt u uw kind afmelden bij de leerkracht als het onverhoopt niet aanwezig kan zijn? 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 lopen gezamenlijk terug naar school. Zou u na de aubade uw 
kind pas na overleg met de juf uit de rij willen halen?  
Vanmiddag krijgen de kinderen alvast de traditionele traktatie mee. 
 
Koningsspelen en Koningsontbijt  
Afgelopen vrijdag hebben we de Koningspelen gehouden. Eerst hebben we gezellig in de klassen 
ontbeten. Daarna hebben we gezamenlijk op het grote plein het Wilhelmus gezongen en zijn de 
kinderen in gemengde groepen de spelletjes langsgegaan op het plein. De kleuters hebben de 
Koningsspelen op het kleuterplein en in de klassen gehouden. 
Het was ontzettend gezellig en het ging er heel sportief aan toe. 
We willen nogmaals alle ouders die zich hiervoor hebben ingezet, hartelijk bedanken. Zonder u 
was dit niet mogelijk geweest!   
 
Geboren 
Er zijn drie kinderen geboren. Bij de familie Van der Gaarden is een zoontje geboren. Ze noemen 
hem Lucas.  
Bij de familie Schuijl is ook een zoon geboren. Hij heet Finn. 
En bij de familie Wubs is een dochter geboren. Ze wordt Thamar genoemd. 
We willen de ouders van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding. 
 
Centrale Eindtoets 
Vorige week hebben de jongens en meisjes van groep 8 hard gewerkt aan de Centrale Eindtoets.  
We hopen dat iedereen een uitslag krijgt die past bij het advies dat is gegeven voor het voortgezet 
onderwijs.  
  
 
 



Project en fancy fair 
Denkt u nog aan de oproep van de fancyfaircommissie!? 
Gevraagd: 
-Boodschappen (houdbare levensmiddelen voor in de boodschappenpakketten) 
-Cadeautjes voor de grabbelton 
-Hulp! Opbouwen van de kramen, achter een kraam staan, het bakken van friet/ frikadellen etc. 
- Sponsoren  
 
Vacature 
We zoeken nog een schoonmaak(st)er voor de periode meivakantie tot de zomervakantie.  
Wellicht een ideaal baantje voor studenten of jongeren die klaar zijn met school en wat willen 
verdienen.  
Het gaat om 20 uur per week, verdeeld over 5 dagen. Dit kan uiteraard ook in duo. We hanteren 
flexibele werktijden. 
Denkt u mee?  
 
Op tijd op school 
Momenteel komen veel kinderen te laat op school. Wilt u hierop letten? 
De bel gaat om 8:27 uur. 
Alvast bedankt! 
 
Flyers  
In de bijlage vindt u verschillende flyers van de Beweegbus en het JOGG-team. 
 
Vakantie en 4 mei 
Over een week is het meivakantie.  
Op woensdag 4 mei zullen een aantal kinderen uit groep 8 weer een bijdrage leveren aan de 
Dodenherdenking bij het gemeentehuis. Ze zullen dan zelfgemaakte gedichten voorlezen en een 
krans leggen. Iedereen is welkom! 
We wensen u alvast een fijne vakantie toe. We starten weer op maandag 9 mei. 
 
Agenda t/m de zomervakantie 

 27 april Aubade Koningsdag 
 2 t/m 6 mei meivakantie 
 19 mei sportdag groep 5 t/m 8 
 21 mei fancy fair/afsluiting project 
 24 mei schoolreisje groep 6 en 7 (groep 8 vrij) 
 31 mei schoolreisje groep 3,4 en 5 (kleuters vrij) 
 26 mei Hemelvaartsdag (kinderen vrij) 
 27 mei (kinderen vrij) 
 6 t/m 10 juni junivakantie 
 16 juni groep 2 om 12:00 uur vrij i.v.m. leerlingbespreking  
 20 en 21 juni contactavond groep 1-2 
 22,23 en 24 juni kamp groep 8 
 6 juli afscheid groep 8 
 7 juli laatste schooldag 
 8 juli (kinderen vrij)  

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 
 


