
 
 
Opheusden, 8 februari 2019                                                    nieuwsbrief nummer 12 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Welkom 
In groep 1/0 hebben we twee nieuwe leerlingen welkom mogen heten. Dat zijn Lars van Setten 
en Nick van de Bijl. Ook Nina en Dana Heemskerk zijn bij ons op school gekomen. Nina zit in 
groep 5 en Dana in groep 3b. We wensen alle nieuwe leerlingen een fijne en gezegende tijd toe bij 
ons op school. 
  
Juf Boogert 
Juf Boogert gaat vandaag met zwangerschapsverlof. We wensen de juf een goed verlof toe samen 
met haar man, meester Boogert. We hopen dat er straks een gezond kindje geboren mag worden. 
 
Project kleuters 
Het project van de kleuters was een groot succes! Fijn dat er zoveel familieleden bereid waren om 
in het ‘Winterrestaurant’ te komen eten. De lokalen waren sfeervol ingericht. Wat een werk is er 
verricht door de kleuterjuffen, kinderen en een aantal ouders. Deze ouders willen we hartelijk 
bedanken! Het was gezellig en ook het eten was heerlijk. We willen de firma Bor bedanken voor de 
medewerking. Ook Tineke Heenck en Jannigje Mauritz willen we hartelijk bedanken voor het 
maken van de toetjes. 
De opbrengst van deze activiteit is bestemd voor het goede doel waar we de afgelopen maanden 
actie voor hebben gevoerd.  
Hieronder ziet u een  prachtige collage die juf Pol heeft gemaakt van het kleuterproject.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opbrengst goed doel 
Nu het project van de kleuters is afgelopen kunnen we het eindbedrag bekend maken. Er is netto 
maar liefst 6900 euro verdiend voor het goede doel. We zijn heel blij met dit grote bedrag. We 
hopen dat het bij mag dragen aan betere omstandigheden voor de vluchtelingen op het eiland 
Lesbos.  
 
Open dag 
We zijn blij en dankbaar dat er gisteren weer 20 nieuwe leerlingen zijn aangemeld op onze school.  
Aanmelden kan nog steeds. Ouder die hun kind willen opgeven kunnen contact opnemen met mij. 
Zeg het voort. 
 
Dicteerooster 
Dit is het dicteerooster voor de tweede helft van het schooljaar. 
Parkeerweekdictee 2  Dinsdag 5 februari 2019  
Dictee 5  Dinsdag 12 maart 2019  
Dictee 6  Dinsdag 9 april 2019  
Parkeerweekdictee 3   Dinsdag 16 april 2019  
Dictee 7  Dinsdag 28 mei 2019  
Dictee 8  Dinsdag 2 juli 2019  
Parkeerweekdictee 4    Dinsdag 9 juli 2019  
  
Brigadiermoeders-oproep 
We komen voor volgend jaar nog brigadiermoeders/vaders tekort. Wie wil bijdragen aan de 
veiligheid van onze kinderen? 
We willen vragen of u zich op wilt geven bij mevr. A van de Berg: janvdberg@telfort.nl of 
0619298258 
 
Zendingsgeld 
In januari is er € 301,12 opgehaald aan zendingsgeld. Iedereen hartelijk dank! Dit geld wordt 
gebruikt om onze sponsorkinderen te onderhouden. 
 
Buurtsport 
In de bijlage vindt u de nieuwe folder voor Buurt Sport. 
 
Belangrijke data  
4/5 maart - contactavonden groep 3 t/m 7 
13 maart - biddag 
20 maart - presentatie taalontwikkeling 
28 maart - fotograaf op school 
3 april - voetbaltoernooi jongens gr 7/8 
10 april - voetbaltoernooi meisjes gr 7/8 
19 april - Goede Vrijdag 
22 april - Pasen 
27 april - aubade Koningsdag 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


