
 
 
Opheusden, 22 februari 2019                                        nieuwsbrief nummer 13 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Meester van den Bos 
Meester Van den Bos kan zijn werk nog niet doen. Hij heeft nog onvoldoende energie. Hij heeft te 
hard gewerkt na zijn burn-out vorig jaar. 
Daarom heeft hij helaas weer een terugval. Dat is een teleurstelling voor de meester. 
Gelukkig is uit onderzoeken gebleken dat er lichamelijk niets ernstigs aan de hand is. De meester 
kreeg deze week positieve uitslagen. 
We wensen de meester veel sterkte, energie en Gods nabijheid toe. 
  
Aanmeldingen 
Het is voor ons erg fijn als kinderen die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden zo spoedig mogelijk 
worden aangemeld. Kent u mensen die geen nieuwsbrief ontvangen maar wel hun kind op onze 
school willen aanmelden? Zeg het voort!  
 
Typcursus 
Alle kinderen die dit jaar op typecursus zaten, zijn geslaagd. Een hele prestatie! Allemaal van harte 
gefeliciteerd!  
 
Muziekjuf 
Helaas heeft de muziekjuf aangegeven om persoonlijke redenen te moeten stoppen met haar werk 
als muziekjuf. Dat vinden wij erg jammer. Gelukkig hebben de leerkrachten inmiddels zoveel 
scholing gehad dat we prima in staat zijn om zelf ook een goede muziekles te geven.   
De muziekschool heeft wel aangeboden om ons dit jaar weer te ondersteunen bij het 
schoolconcert. Dit schoolconcert zal plaatsvinden op DV. vrijdagavond 7 juni.  
 
Familie Bitter 
De familie Bitter gaat ons verlaten. Ze gaan naar Veenendaal verhuizen. Jonan en Nina zullen na 
de vakantie naar de Johannes Calvijnschool in Veenendaal gaan. We wensen Jonan en Nina een 
goede tijd toe op hun nieuwe school. Hopelijk hebben ze snel hun plekje gevonden. 
 
Brigadiermoeders- herhaalde 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 
 
Mobiel 
Kinderen mogen op school geen mobiel bij zich hebben. Wilt u hierop toezien? 
 
Luizencontrole 
Op maandag 11 maart is er weer luizencontrole. Dus niet gelijk na de vakantie, maar die week 
erna. Wilt u uw kind met gewassen haar, zonder gel of vlechten naar school sturen? 
 
 
 
 



Vakantie 
Het is nu bijna voorjaarsvakantie. Hopelijk kunnen we volgende week opnieuw genieten van het 
mooie weer. De vooruitzichten zijn goed. En als het weer omslaat, geef ik als tip om lekker te gaan 
lezen. Goed voor de taalontwikkeling en nog leuk ook! 
We beginnen weer op maandag 4 maart. 
 
Rapport/Contactavonden 
Vandaag krijgend e kinderen van groep 3 t/m 8 een gloednieuw rapport mee. Het zit in een 
prachtige hoes met het logo van de school erop. 
Na de vakantie zijn er op maandag en dinsdag contactavonden voor groep 3 t/m 7. In het rapport 
zit een briefje met de tijden voor de contactavond. 
We hopen op goede gesprekken. 
 
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 
 
 


