
 
 
Opheusden, 12 maart 2021                          nieuwsbrief nummer 13 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Helaas moesten er deze week drie groepen in quarantaine. We wisten dat het een keer ging 
gebeuren, maar het is toch erg vervelend als het zover is. 
Na vijf dagen is er de mogelijkheid om te laten testen. Deze keuze laten we aan u als ouder(s) 
over. 
Dat zet ons wel voor dillema’s. Wat doen we als de helft van de klas zich laat testen en de andere 
helft niet? Het is heel lastig om zowel les op school te geven als thuisonderwijs te organiseren. 
Als geen of een klein groepje kinderen getest is, houden we thuisonderwijs aan. Wel kunnen de 
kinderen die getest zijn naar de noodopvang op school. Dat betekent dat de kinderen op de 
ochtend begeleid worden bij het werk voor die dag. 
Als er een grote groep bereid is om te testen(en incl. leerkracht een negatieve uitslag heeft) 
kunnen we na vijf dagen weer starten met onderwijs, anders duurt het tien dagen. 
In de onderbouw is het wat makkelijker om met een klein groepje te starten. 
 
Juf Verwoert uit groep 4 is ook positief getest nadat haar klas in quarantaine moest. Ze is er 
behoorlijk ziek van. 
De andere leerkrachten uit desbetreffende groepen zijn gelukkig negatief getest. 
Zelf ben ik in de voorjaarsvakantie positief getest en twee weken flink ziek geweest. Gelukkig ben 
ik weer redelijk opgeknapt. 
 
We doen nogmaals een beroep op uw begrip. Wij begrijpen dat het voor u als ouder(s) ontzettend 
frustrerend kan zijn als uw kind ‘weer’ thuisonderwijs krijgt. Het vraagt zoveel flexibiliteit van u als 
ouder(s). Eigenlijk kunnen we dat niet vragen. En dan zijn er natuurlijk de zorgen of uw kind geen 
achterstand oploopt. Wij begrijpen het! Maar wij hebben ons te houden aan de maatregelen van de 
overheid en kunnen geen ijzer met handen breken. We zijn dankbaar dat ouders dat begrijpen. 
 
Onderwijsplan 
Zoals u wellicht in het nieuws heeft gehoord, trekt het kabinet de komende jaren extra geld uit om 
scholen de kans te geven evt. opgelopen onderwijsvertraging weg te werken. 
De komende weken gaan we analyseren of er sprake is van onderwijsvertraging en of dat op 
groepsniveau is of individueel. Het kan zijn dat dat op een van de hoofdvakken is, maar ook op 
sociaal-emotioneel gebied. Aan de hand van deze analyse gaan we een plan met interventies 
maken, die ervoor moeten zorgen dat deze achterstanden verdwijnen. U kunt denken aan: extra 
hulp in de klas, kleinere groepen, SOVA-training, etc. 
Al onze bevindingen komen in een zogeheten schoolscan die we ter verantwoording aan het 
ministerie en inspectie zullen aanbieden. 
We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
Biddag 
Woensdag was het biddag. We konden helaas niet met de kinderen naar de kerk, maar we hebben 
deze week wel op school stilgestaan bij biddag en naar het verhaal uit 1 Koningen 18 geluisterd. 
Daar ging ook de preek in de kerk over: 
Het was nood in Israël. Drie jaar had het niet geregend. Achab liet alle Israëlieten en alle profeten 
naar de berg Karmel komen. Elia kwam ook en zei: "Hoelang blijven jullie nog op twee gedachten 
hinken? Wanneer zullen jullie kiezen wie jullie zullen dienen? Als de Heere jullie God is, dien Hém 
dan. Maar als Baäl jullie god is, dien hém." Maar het volk antwoordde niets.  



Dan daagt Elia de Baälpriesters uit om allebei een offer te brengen. Elia zal tot de Heere bidden 
om vuur en de Baäl priesters zullen tot Baäl bidden om vuur. 
De hele dag bidden de Baälpriesters om vuur, maar er gebeurt niets. Hoe ze ook springen, 
smeken en zichzelf pijnigen. 
Dan is het de beurt van Elia. Hij laat het hele offer en alles daaromheen kletsnat maken met water 
en roept dan tot de Heere om de Israëlieten te laten zien wie er de ware God is. Direct komt er een 
vuurstraal uit de hemel dat het hele offer en alles daaromheen verteert. 
Als de mensen dat zien, roepen ze uit: De Heere is God! De Heere is God! 
De Baälpriesters worden gedood.  
Van wie verwachten wij het aan het begin van het nieuwe seizoen? Er is zoveel nood.  
Het volk van Israël hinkte op twee gedachten. De Heere had grote wonderen gedaan, maar ook de 
afgoden hadden een belangrijke plaats ingenomen in hun leven. 
We leven in een tijd waarin gesuggereerd wordt dat alles maakbaar is, maar alleen de Heere kan 
ons helpen. Hij kan ons gezondheid, voedsel, kleding en werk en alles wat we nodig hebben, 
geven. 
Hoe vaak heeft Hij al in ons leven gesproken? Erkennen we ook dat de Heere God is en niets of 
niemand anders? 
De Heere heeft niets liever dan dat we tot Hem komen in onze nood. Hij wil ons verhoren. Zeker 
als het gaat om onze geestelijke nood.  
We hebben tijdens de kerkdienst het kinderversje gezongen: 
 
"Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 
 
Juf Boogert 
Juf Boogert is terug van zwangerschapsverlof. Omdat ze nog wat dagen tegoed heeft, zal ze de 
komende weken alleen een dag voor groep 5 staan. Over een paar weken zal ze ook weer starten 
in groep 4/5. 
We wensen de juf veel werkplezier en een goede tijd toe in beide groepen! 
 
Schoolvoetbal afgelast 
Het schoolvoetbal gaat dit jaar vanwege de maatregelen helaas niet door. 
Heel jammer voor heel veel jongens en meisjes die hier erg naar uit hebben gekeken! 
 
Belangrijke data t/m de meivakantie: 
2 april Goede Vrijdag 
5 april Tweede Paasdag 
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 
 


