
 
 
Opheusden, 26 maart 2021                          nieuwsbrief nummer 14 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Vanaf vandaag zijn alle groepen weer op school. Deze week hebben groep 2 en 3 in quarantaine 
gezeten. Hopelijk hoeven er voorlopig geen groepen thuis te blijven. 
Daarom is het van belang dat kinderen met klachten thuis blijven. Momenteel heerst er ook 
buikgriep.  
 
Juf Verwoert hoopt aanstaande maandag weer op school te zijn. Ze heeft corona gehad en is drie 
weken behoorlijk ziek geweest. We zijn dankbaar dat de juf weer kan starten. 
Dat geldt ook voor juf Sterk sr. die twee weken thuis is geweest. We hopen dat beide juffen niet te 
veel  last hebben van de nasleep en hun werk weer kunnen gaan doen. 
Doordat deze juffen afwezig waren en andere juffen in quarantaine zaten hebben we alle zeilen bij 
moeten zetten om ervoor te zorgen dat de lessen door konden gaan. Gelukkig hebben juf van 
Bragt en juf Pol ons geholpen door de gaten in groep 4 en 1 te vullen.  
 
Juf Bron met zwangerschapsverlof 
Juf Bron is vandaag voor het laatst op school en gaat vanaf volgende week met 
zwangerschapsverlof. We wensen juf Bron een goed verlof toe! Hopelijk wordt er straks een 
gezond kindje geboren en mag het met de juf goed gaan. 
Juf Bron hoopt na de zomervakantie weer te starten. 
 
Groep 2 weer op de normale tijd uit 
De groepen 0 t/m 2 gaan vanaf maandag weer allemaal op dezelfde tijd naar huis. Ma, di en do om 
14:45 uur, op woensdag om 12:15 uur en op vrijdag om 12:00 uur. 
 Voor veel ouders en BSO was deze maatregel heel lastig. Het effect bij de lagere groepen lijkt ook 
minimaal. Daarom hebben we besloten te stoppen met deze maatregel. 
Voor groep 7 en 8 houden we voorlopig wel de verschillende tijden aan. Omdat de meeste 
kinderen uit groep 7 en 8 zelf naar huis gaan verloopt dit over het algemeen prima. 
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 0 zijn er een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd.  We heten de volgende leerlingen 
hartelijk welkom: Jana, Kivany, Job en Vince. We wensen hen een fijne en gezegende tijd toe bij 
ons op school. 
 
Stichting HVC 
In de bijlage vindt u een brief van stichting HVC(hulp aan vervolgde christenen) met de vraag of u 
mee wilt helpen kleding in te zamelen.  
Van harte aanbevolen! 
 
Beweegbus 
Op dinsdag 30 maart  staat de beweegbus weer in Opheusden. (zie bijlage) 
 
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 
29 april schoolfotograaf 
3 t/m 7 mei meivakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 


