Opheusden, 6 maart 2020

nieuwsbrief nummer 12

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Overlijden dhr. Snoei
Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door het bericht dat Dhr. Snoei, op 31- jarige leeftijd is
overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. Wat een slag voor het jonge gezin dat hij achterlaat.
We wensen zijn vrouw veel sterkte toe bij dit grote verdriet. We denken ook in het bijzonder aan
onze leerling, Dion uit groep 3. We wensen hem heel veel sterkte en troost toe. Dat wensen we
ook zijn broertje Colin toe die volgend jaar bij ons op school hoopt te komen. We bidden op school
voor dit gezin en vragen ook uw en jouw gebed.
Boven de kaart stond: De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Wat een bijzonder
getuigenis en wat groot als dit gezegd kan worden. Wat een troost ook voor de familie om te
mogen weten dat hun lieve man en vader nu bij God in de hemel is.
Aanstaande vrijdag gaan we met het team en de kinderen van groep 3 tussen 18:30 uur en 19:00
uur condoleren. De ouders van deze kinderen hebben daar inmiddels een brief over gehad.
We wensen de kinderen van groep 3 en hun ouders veel sterkte toe.
Juf Boogert en Juf van Wendel de Joode
Juf Boogert blijft voorlopig 1 dag in de week op therapeutische basis op school werken. Ze doet
dan werkzaamheden buiten de groep. We wensen de juf sterkte en beterschap toe. Juf Zaaijer en
meester Boogert blijven haar voorlopig vervangen.
Juf Van Wendel de Joode zal vanaf volgende week ook weer rustig aan dingen op gaan pakken
buiten de groep. Ze heeft een zware tijd achter de rug. Haar man is met hersenvliesontsteking
opgenomen geweest in het ziekenhuis. We wensen de juf veel sterkte en beterschap toe!
Juf van Bragt en juf Mekking blijven haar voorlopig vervangen.
Nieuwe leerling
In groep 0 mochten we weer een nieuwe leerling welkom heten. Thom Heemskerk is bij ons op
school gestart. We wensen Thom een gezegende en fijne tijd toe bij ons op school.
Biddag
A.s. woensdag is het biddag. Op die dag is er geen school, maar gaan we wel naar de kerk. De
kinderen die meewillen zijn hartelijk welkom. Ook op school besteden we hier de nodige aandacht
aan. De leerlingen werken in een boekje en we bereiden ons voor op de kerkdienst die door ds.
Van de Kamp zal worden geleid.
Ons thema voor deze biddag is: ‘Rust bij de Vader’
Rust! Wie verlangt daar nu niet naar? Wat kan het leven hectisch en onzeker zijn. Wat kunnen we
ons opgejaagd voelen op ons werk of thuis. Alle informatie die via de media op ons afkomt,
versterkt die onrust en zorgt ervoor dat we zelden echt tot rust komen.
Om echt rust te vinden moeten we naar de Heere Jezus toe.
We mogen alles wat ons onrustig maakt voor Hem neerleggen: onze schuld, onze zonden, ons
verdriet, onze angst, onze pijn en onze vragen. Hij wil het van u en van jou overnemen.
Toen de Heere Jezus op aarde was had, Hij het erg druk. Hij predikte, genas zieken en werd de
hele dag door gevolgd door een grote schare mensen. Daarom zocht Hij midden in de nacht de
eenzaamheid op om te bidden tot Zijn Vader. Daar vond Hij rust. Als de Heere Jezus dit nodig had,
hoeveel te meer hebben wij dit nodig om rust te vinden? Het is noodzakelijk om tijd vrij te maken in
uw agenda om alleen met God te zijn. Om te bidden en uit de Bijbel te lezen.

Verlangt u naar rust? Zoek het bij Hem!
Alle kinderen en ouders zijn hartelijk welkom! De dienst begint om 10:00 uur. De kinderen die mee
willen met de meester of juf, zijn van vanaf 9:30 uur welkom op school. We vertrekken om 9:50 uur
vanuit school naar de kerk.
Gymlessen groep 4 t/m 6
De gymlessen van groep 4 t/m 6 worden momenteel gegeven door een groep CIOS studenten. Dit
gebeurt onder het toezicht en verantwoordelijkheid van hun docent of buurtsportcoach. Deze
gymlessen worden thematisch gegeven. Momenteel is het thema samenwerken aan de beurt. We
zullen in ieder geval tot juni gebruik maken van deze studenten.
Dit is voor ons nu extra fijn omdat meester Boogert ‘s ochtends geen gym kan geven omdat hij
voor groep 7 staat.
Buurtsport
In de bijlage vindt u de nieuwe poster (maart 2020) met gratis naschoolse beweegactiviteiten voor
kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe.
Luizencontrole
A.s. maandag is er weer luizencontrole. Wilt u uw kind met gewassen haren en zonder vlechten
naar school sturen? Alvast bedankt!
Belangrijke data t/m de meivakantie
11 maart biddag
25 maart schoolvoetbal meisjes groep 7 en 8
1 april schoolvoetbal jongens groep 7 en 8
3 april finale avond schoolvoetbal
10 april Goede Vrijdag
13 april Tweede Paasdag
17 april ontbijt en Koningsspelen
27 april Aubade
27 april t/m 5 mei meivakantie
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

