
 
 
Opheusden, 18 februari 2021                          nieuwsbrief nummer 12 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
We merken dat de kinderen het fijn vinden om weer naar school te gaan. We zien veel stralende 
gezichten en er wordt harder gewerkt dan ooit! 
Ook als team zijn we ontzettend blij dat de school weer vol zit met kinderen. We vonden het dan 
ook uitermate vervelend dat we afgelopen maandag vanwege de weersomstandigheden de school 
dicht moesten houden.  
Vorige week konden de kinderen heerlijk genieten van de sneeuw en het ijs. Echt een opkikkertje! 
 
Nieuwe leerlingen 
Er zijn 8 nieuwe leerlingen in groep 0 gestart. We heten de volgende leerlingen hartelijk welkom op 
onze school: Amy, Gerlyn, Henry, Emma, Esmee, Colin, Jaivey en Lieke. 
We wensen hen een fijne en gezegend tijd toe bij ons op school!   
 
Groep 2,7 en 8 
De groepen 2,7 en 8 gaan nu wat eerder naar huis. Dit om spreiding onder de cohorten te 
voorkomen. De GGD bepaalt mede a.d.h.v. ons beleid hierop welke groepen er bij een besmetting 
thuis moeten blijven. 
We willen voorkomen dat er meerdere groepen of zelfs de hele school dicht moet.   
Een andere reden van deze maatregel is dat het bij het hek niet te druk wordt. Wilt u niet te vroeg 
komen en op tijd weer naar huis gaan? 
 
Om te voorkomen dat deze groepen teveel onderwijstijd gaan missen willen we deze maatregel na 
de vakantie iets aanpassen. 
Op de hele dagen(ma, di en donderdag zijn deze groepen 10 minuten eerder uit) 
Op de halve dagen (wo en vr) zijn deze groepen 10 minuten later uit. 
Dus;   maandag     14:35 uur 
          dinsdag       14:35 uur   
          woensdag   12:25 uur 
          donderdag  14:35 uur 
          vrijdag         12:10 uur   
Let op! Deze tijden gelden alleen voor groep 2,7 en 8 
 
Contactavonden 
Op 1 en 2 maart staan de contactavonden gepland. Als het goed is, heeft u daar inmiddels een 
bericht over gehad via Parro.   
De gesprekken zullen dit jaar via Zoom of per telefoon gaan. 
 
Oproepje van de onderbouw 
In de onderbouw gebeurt het nog wel eens dat kinderen vergeten naar de wc te gaan. Voor deze 
‘ongelukjes’ hebben we een voorraadje kleren liggen. Op dit moment zijn we daar aardig 
doorheen. Dus als u nog wat ondergoed, sokken, broekjes en rokjes over heeft, houden we ons 
aanbevolen. 
Alvast hartelijk bedankt!  
 
 
 



Bericht van onze maatschappelijk werkster  
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus Zelfvertrouwen voor moeders. Wees er 
snel bij. Start in maart. 
 
Onzeker? 
Weinig zelfvertrouwen? 
Kan moeilijk nee zeggen? 
Moeite met grenzen aangeven? 
 
Wij willen jullie graag de mogelijkheid bieden om met deze thema’s om te leren gaan d.m.v. 
groepsbijeenkomsten voor vrouwen. Deze bijeenkomsten bevatten 10 thema’s en helpen u uw 
identiteit te vergroten en meer zelfvertrouwen te krijgen.  Voor 15 deelnemers uit de gemeente 
Neder Betuwe, wil de gemeente Neder Betuwe dit bekostigen en wordt er aan u een kleine 
bijdrage per avond gevraagd. 
 
Voor inlichtingen en opgeven bel of mail: 
Mutare 
Franny ten Hove- Roubos 
Opheusden-Ochten 
06-36135793 
franny@mutare.nu 
 
Voorjaarsvakantie 
We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe! 
We starten weer op maandag 1 maart. 
 
Belangrijke data t/m de meivakantie: 
1 en 2 maart contactavond groep 1 t/m7 
10 maart biddag  
2 april Goede Vrijdag 
5 april Tweede Paasdag 
7 april Schoolvoetbal meisjes(onder voorbehoud) 
14 april Schoolvoetbal jongens(onder voorbehoud) 
16 april Finale avond schoolvoetbal (onder voorbehoud) 
20 t/m 22 april Centrale Eindtoets groep 8 
23 april Koningsspelen (onder voorbehoud) 
27 april Koningsdag 
3 t/m 7 mei meivakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 


