
 

 

 
 
Opheusden, 26 maart 2019                                            nieuwsbrief nummer 15 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Biddag 
Mooi dat we op biddag met zoveel kinderen naar de kerk konden gaan. We hebben daar gehoord 
dat God luistert naar het gebed.  
De preek ging over Genesis 21. Ismaël had Izak bespot en uitgelachen. Hij werd samen met zijn 
moeder Hagar, door Abraham weggestuurd. Toen ze verdwaalden in de woestijn dreigde Ismaël te 
sterven van dorst.  
Maar God hoorde de stem van Ismael. Hij liet Hagar een waterput zien zodat ze haar zoon water 
kon geven. 
In de preek kwamen vier dingen naar voren die we van deze geschiedenis kunnen leren: 
1.God is genadig. Net zoals hij Ismael genadig was, ondanks zijn zonde, wil Hij ook ons genadig 
zijn. Ook wij zijn zondige mensen die Gods genade niet verdienen.  
2.God is ook onuitsprekelijk goed. God zorgt ook voor mensen die Hem niet liefhebben. Niets wijst 
erop dat Ismael God diende. Toch zorgde de Heere goed voor Ismael. God geeft ook vandaag de 
zon, regen en nog zoveel meer aan alle mensen. 
3.God begrijpt altijd wat je bedoelt. Ismael kon alleen nog maar zuchten, maar God wist wat hij 
bedoelde. Als je het gevoel hebt dat niemand je snapt, mag je toch weten dat God je wel begrijpt. 
4. God doet wat Hij belooft. God had beloofd dat Ismael uit zou groeien tot een groot volk. God 
doet wat Hij zegt. Dat geldt voor Zijn bedreigingen en Zijn beloften.  
God vervult niet al onze wensen, maar Hij vervult wel Zijn beloften. Een belofte waaraan God zich 
altijd zal houden is, dat Hij Zijn Heilige Geest zal geven aan iedereen die daarom vraagt. Die Geest 
wil ons een hart vol liefde geven voor Jezus Die we zo nodig hebben en opruimen wat we kwijt 
moeten. 
 
Presentatie taalontwikkeling 
Voorlezen is belangrijk! Het heeft invloed op het totale school functioneren. 
Dat was de boodschap van Gea Bouman van Kentalis. Afgelopen woensdag gaf ze een 
presentatie over taalontwikkeling aan ouders van onze school. Het ging vooral over het belang van 
voorlezen. Het heeft invloed op het totale school functioneren. 
Waarom is het zinvol om veel voor te lezen? Onder andere voor: het contact met je kind, een 
stukje ontspanning en rust, de woordenschat wordt vergroot, kinderen leren luisteren en op hun 
beurt wachten, de concentratie wordt getraind, het vergroot hun inlevingsvermogen, ze kunnen 
hun fantasie erin kwijt of ontwikkelen, ze gaan letters herkennen, enz. Er zijn dus heel veel 
redenen om voor te lezen. Maar hoe doe je dit op een goede manier?  
Het is belangrijk om samen met het kind eerst te voorspellen waar het boek over zal gaan. Vragen 
stellen tijdens het verhaal helpt het kind om te leren verwoorden en zich een voorstelling te maken 
van het verhaal. Ook kan het kind eigen kennis aan het verhaal verbinden.  
Tijdens het voorlezen en het gesprek worden er in het hoofd van het kind weer nieuwe 
verbindingen gelegd waardoor de woordenschat en taalontwikkeling vooruit gaat. Na het voorlezen 
kan het verhaal samen gevat worden om de lijn duidelijk te hebben.  
Mooi om samen weer bewust te zijn hoe belangrijk voorlezen nu eigenlijk is! 
  
Schoolconcert 
Omdat veel gezinnen op vakantie zijn tijdens het schoolconcert op vrijdag 7 juni is het verplaatst 
naar D.V. woensdagavond 5 juni. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen, ouders 
en andere familieleden bij dat concert aanwezig kunnen zijn. 



 

 

Omdat dit op een doordeweekse dag is, zullen we op donderdag 6 juni een uurtje later beginnen. 
 
Bericht van de MR 
Wij als MR, zijn blij en dankbaar dat we u kunnen vertellen dat we voor de oudergeleding een 
nieuw MR-lid gevonden hebben. 
Mevrouw van Dorland is de enige kandidaat en dat betekent dat we geen verkiezingen hoeven uit 
te schrijven. 
Ze is de moeder van Thijmen, Mees en Fenne en woont in Opheusden. 
Dubbelfijn is het dat ze ook bereid is om lid te worden van de GMR (de Grote MR van de vijf 
SSBB-scholen). Daar zal ze namens de oudergeleding zitting in hebben, samen met juf van 
Vreeswijk, die daar namens de personeelsgeleding zit. 
We hopen op een goede tijd met elkaar! 
  
Een hartelijke groet, 
namens alle MR-leden, juf van Vreeswijk 
 
AVG 
Zoals eerder is aangegeven hebben wij ook als school te maken met de nieuwe AVG wetgeving. 
Daar moeten we ons uiteraard aan houden. Dat is ook de reden waarom we o.a. nauwelijks nog 
foto’s plaatsen in de nieuwsbrief en op de website. 
Ook zijn wij verantwoordelijk voor alle foto’s en filmpjes die er op school gemaakt worden door o.a. 
de ouders. Het is natuurlijk erg leuk om op school foto’s te maken van uw kind als het bijvoorbeeld 
jarig is, maar we willen u vragen om hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. Dat betekent in de 
praktijk dat u alleen foto’s mag maken van uw eigen kind. Foto’s maken van andere kinderen en/of 
leerkrachten en deze beelden delen via de sociale media zonder toestemming is dus niet 
toegestaan. Wilt u er voor zorgen dat u alleen uw kind op de foto zet en geen leerkracht of andere 
kinderen!? 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Fotograaf 
Aanstaande donderdag komt de fotograaf op school. Hij zal alle kinderen op de foto zetten. Daar is 
hij de hele dag druk mee. 
Van alle kinderen wordt een portretfoto en pure foto gemaakt. Ook wordt van elke groep een 
groepsfoto gemaakt. 
De fotograaf adviseert om uw kind kleurrijk te kleden. Alleen witte of zwarte bovenkleding geeft 
vaak een minder resultaat! 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de 
school. 
De fotograaf gaat er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt 
u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de 
fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld 
worden bij de fotograaf. 
 
Direct om 8.30 uur gaan de ‘broertjes en zusjes’ op de foto. Ook de broertjes en zusjes die nog 
niet op school zitten of de broers en zussen die al van school af zijn, mogen er op. Van elk gezin 
kan één familiefoto gemaakt worden. Het is niet de bedoeling dat een broertje of zusje dat nog niet 
op school zit, ook apart op de foto gaat. Eén foto per gezin is het maximum. 
Van 8.30 tot 8.45 uur worden de foto’s van deze gezinnen gemaakt. 
De foto’s worden gemaakt in het speellokaal. U kunt direct met uw kinderen doorlopen naar het 
speellokaal of bibliotheek.  
Na 8.45 uur gaan de broertjes en zusjes op de foto die allemaal op De Hervormde School zitten. 
Zij worden vanzelf de klas uitgehaald. U bent daarbij niet nodig als ouder.  
Daarna volgen de groepsfoto’s en portretfoto’s. We hopen op mooie resultaten. 
De aanspreekpunten zijn juf van Deelen en juf Evers. 
  
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart 
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op 



 

 

www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt 
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. 
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de 
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf 
een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
 
Koningsspelen 
In de schoolgids staat dat we de Koningsspelen op 26 april houden, maar we hebben besloten om 
dit naar de landelijke datum van 12 april te verschuiven. We zullen dan eerst met elkaar van het 
koningsontbijt genieten. We hebben veel ouders nodig om deze ochtend te kunnen organiseren. In 
de bijlage zit een brief waarmee u uzelf kunt opgeven. Als het goed is hebben de kinderen deze 
brief ook mee naar huis gekregen. 
 
Brigadieren en verkeer bij school. 
We willen het brigadieren en de verkeerssituatie bij school graag zo veilig mogelijk laten verlopen. 
Daarom een paar vragen: 
Als u de kinderen met de auto weg brengt, willen we u vragen niet op of vlak naast de zebra de 
kinderen uit te laten stappen en ook de auto niet vlak voor het zebrapad te parkeren. Dan houden 
de brigadiers voldoende zicht op het verkeer.  
Wilt u er ook voor zorgen dat u en uw kinderen voor het oversteken altijd gebruik maken van het 
zebrapad?! 
 
Brigadiermoeders- herhaalde oproep  
We komen voor volgend jaar nog brigadiermoeders/vaders te kort. 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 tot de meivakantie 
28 maart - fotograaf op school 
3 april - voetbaltoernooi meisjes gr 7/8  
10 april - voetbaltoernooi jongens gr 7/8 
12 april - koningspelen  
12 april - finaleavond schoolvoetbal  
19 april - Goede Vrijdag 
22 april - Pasen 
27 april - aubade Koningsdag 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


