
 

 

 
 
Opheusden, 11 maart 2019                                            nieuwsbrief nummer 14 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Naomi Boogert 
Zoals al eerder is vermeld via de mail, hebben meester en juf Boogert een dochter ontvangen. 
Haar roepnaam is Naomi.  
We wensen de meester en juf Gods zegen toe bij de opvoeding en we hopen dat ze veel van de 
kleine Naomi mogen genieten.  
Omdat de meester nog een paar dagen geboorteverlof tegoed heeft, zal hij a.s. dinsdag en 
donderdag afwezig zijn. 
 
 

 
 
Milan Hendriksen 
Bij de familie Hendriksen is een zoon geboren. Zijn roepnaam is Milan. 
Milan is het broertje van Lana uit groep 1/0. 
We wensen de familie Hendriksen Gods zegen en veel vreugde toe bij de opvoeding!  
 
Nieuwe leerlingen 
We heten drie nieuwe leerlingen welkom! Dat zijn: Naomi van de Garde, Morris Riry en Cayetano 
Sapury. Ze stromen alle drie in groep 0 in. We wensen deze leerlingen een fijne en gezegende tijd 
toe op onze school. 
  
Nina en Luuk Verhaaf 
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van Nina en Luuk Verhaaf . Ze zijn inmiddels 
gestart op basisschool De Tweesprong in Altforst. We wensen Nina en Luuk een goede tijd toe op 
hun nieuwe school. 
 
Zendingsgeld februari 
In februari is er € 257,26 opgehaald. Namens de 8 adoptiekinderen weer hartelijk bedankt! 
 



 

 

 
 
 
 
Biddag 
A.s. woensdag is het biddag. 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 onze oud 
predikant ds. Den Ouden geleid zal worden. Het thema is dit keer: God hoort! 
 
Bidden is spreken met God. Je kan op allerlei manieren bidden. Alleen of met elkaar. In stilte of 
hardop. Het kan thuis op een rustige plek, maar ook tijdens je werk.  
Als we in contact willen komen met God moeten we bidden. Het wordt ook wel het ademen van de 
ziel genoemd. 
 
In de Bijbel staat er veel geschreven over het gebed. 
Jezus geeft in Mattheus 6 aan hoe we het beste kunnen bidden. We moeten een rustige plek 
opzoeken om met God te spreken zodat we niet gestoord worden en ons helemaal tot Hem 
kunnen richten. Het is goed om een vaste plek en een vaste tijd te hebben om in gebed te gaan. 
Daniël bad, ondanks zij drukke agenda, drie maal per dag op een vaste plaats tot de Heere.  
Bidden mag in eigen woorden, hoe gebrekkig die soms ook zijn. God ziet  het hart aan. En voor de 
woorden uit onze mond komen weet Hij al wat we gaan zeggen. Toch wil Hij het van ons horen. 
Net als een vader of moeder die wel weet wat er in zijn of haar kind omgaat, maar het toch wil 
horen.  
We mogen bidden voor een  goede gezondheid, 
genezing, werk, relatie, kinderen, eten en drinken en 
alles wat nodig is. 
Toch is bidden niet hetzelfde als God een verlanglijstje 
voorhouden met onze wensen, maar ook Hem 
aanbidden en danken. Ook het vragen om vergeving 
van onze zonden is een onderdeel van het gebed.  
Op school hebben we dit de kinderen aangeleerd door 
elk gebedsonderdeel te koppelen aan een vinger. Het 
gaat om: God eren, God bedanken, God vragen om 
vergeving, bidden voor andere mensen en bidden voor 
jezelf. 
 
Wat mogen we verwachten als we bidden? 
Er staan in de Bijbel verschillende teksten over 
gebedsverhoring. Een bekende tekst is: 
"Bidt en u zal gegeven worden…’ Mattheüs 7:7  
God wil onze gebeden niet alleen aanhoren, maar ook 
verhoren. Dat betekent niet dat Hij ons alles geeft waar wij om vragen. Soms ervaren we niet dat 
God hoort. Een zieke wordt niet beter, een relatie loopt stuk. Ook in de Bijbel ervaren mensen dit. 
Job roept tot God, maar moet pijnlijk lang wachten op een reactie. Ook in de psalmen lezen we de 
wanhoop van iemand die tot God roept, maar zijn hulp niet ervaart. 
Wij begrijpen Gods wegen lang niet altijd, maar samen met de psalmdichter kunt u erop 
vertrouwen dat God wel luistert naar uw gebed. 
Er is een gebed dat zeker wordt verhoord. Dat is het gebed om de Heilige Geest. Die verandert 
ons hart. Hij leert ons onszelf kennen, maar vooral leert hij ons wie de Heere Jezus is. Hij helpt ons 
ook bij het bidden.  
 
Misschien heeft u nog nooit gebeden. U kunt er vandaag nog mee beginnen. Dan zult u ervaren 
dat er een God is die hoort! 
 
In de bijlage vindt u ook nog een mooi artikel over het belang van samen bidden met uw kind. 
 
 
 



 

 

Alle kinderen en alle ouders zijn hartelijk welkom in de dienst die om 10:00 uur begint. De kinderen 
die mee willen met de meesters of jufs, zijn vanaf 9:30 uur welkom in de school. We vertrekken om 
9:50 uur vanuit school naar de kerk. 
 
Maaike van Koningsbruggen winnaar English Challenge  
Elk jaar organiseert het Van Lodenstein College in Amersfoort een English Challenge voor groep 
8. Dit is een wedstrijd tussen basisscholen waar het er om gaat wie het beste is in de Engelse taal. 
Twee leerlingen uit groep 8 worden afgevaardigd om namens hun school mee te doen. Voor onze 
school waren dat Damien de Leeuw (categorie Havo/Vwo) en Maaike van Koningsbruggen 
(categorie VMBO).  
Met trots kunnen we u vertellen dat Damien en Maaike het heel goed hebben gedaan.  
En wat heel bijzonder is. Maaike was zelfs de beste en won een grote wisselbeker. 
Van harte gefeliciteerd, Maaike! 
 
Gezocht: Nieuw MR-lid 
Voor de komende vacature van J. Janssen zijn we op zoek naar een nieuw MR-lid. In de MR 
kunnen personeel én ouders mee denken, mee praten en mee beslissen over ontwikkelingen 
binnen de school. 
De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. De MR vergadert ongeveer 3 keer per 
jaar. Van ouders die zich aanmelden voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en de 
doelstelling van onze school onderschrijven. 
Bij meerdere aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden. U kunt zich aanmelden t/m 
woensdag 20 maart 2019. U stuurt dan een email naar de secretaris van de MR, M. van Vreeswijk, 
mr@dehervormdeschool.nl 
Misschien is dit wel iets voor u!? Wij zien uit naar uw aanmelding! 
 
JOGG 
JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak voor een gezonde 
omgeving en gezonde jeugd. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen 
voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. 
Meer informatie over JOGG kunt u vinden in de bijlage. 
De kick off is morgen 12 maart. JOGG regisseur Joris Maier zal samen met o.a. een huisarts en 
burgmeester en wethouders (hard)lopend en fietsend alle scholen (basis en VO) en 
peuterspeelzalen bezoeken om het startsein van JOGG te geven. Om 11:50 uur komen ze aan bij 
De Hervormde School waar wij met twee groepen een kleine demonstratie zullen geven van onze 
pleinactiviteiten. 
 
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 
 
Belangrijke data  
13 maart - biddag 
20 maart - presentatie taalontwikkeling 
28 maart - fotograaf op school 
3 april - voetbaltoernooi meisjes gr 7/8 (Dit is een wijziging!) 
10 april - voetbaltoernooi jongens gr 7/8 (Dit is een wijziging!) 
19 april - Goede Vrijdag 
22 april - Pasen 
27 april - aubade Koningsdag 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 



 

 

 
 


