
 

 

 
 
Opheusden, 11 april 2019                                            nieuwsbrief nummer 16 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Van Vliet 
Zoals u weet is onze oud-leerkracht juf Van Vliet ernstig ziek. Nu is ze thuis ook nog gevallen en 
heeft ze haar heup gebroken. Wat ontzettend zwaar voor de juf die al zoveel mee moet maken. 
Ze ligt momenteel in het ziekenhuis. Een kaartje zal haar zeker goed doen. 
Het adres is: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei 
Afdeling Traumachirurgie 
t.a.v. Willy van der Vliet 
B2 120, kamer 95 
Willy Brandtlaan 10 
6716 RP Ede  
 
Bericht van juf Bakker 
Ook bij juf Bakker zijn de zorgen groot. Hieronder staat een berichtje van de juf over haar 
gezondheid.  
 
Even een kort berichtje over mijn gezondheid. We hebben spannende weken achter de rug met 
diverse onderzoeken. Omdat ik een ‘doof’ gevoel op mijn kin/kaak heb (alsof je verdoofd bent door 
de tandarts) moest er een MRI-scan van het hoofd gemaakt worden. De oncoloog was bang dat er 
uitzaaiingen in de hersenen of het hersenvlies zouden zijn. Gelukkig bleek dit NIET zo te zijn! De 
opluchting was erg groot! 
Wel zijn er nieuwe uitzaaiingen gezien, tot nu toe gelukkig allemaal nog in de botten. In de 
komende weken zullen er nog diverse scans volgen zodat we van het gehele lichaam weten waar 
de uitzaaiingen zitten. Het blijft dus nog even spannend. Maar op dit moment overheerst de 
dankbaarheid en dat wilde ik toch ook even met jullie delen. Zo vaak wordt er geïnformeerd naar 
mijn gezondheid, nog steeds vind ik met regelmaat kaarten in de brievenbus en zo vaak hoor ik dat 
er in de klassen en thuis voor mij gebeden wordt. Hartelijk dank voor al dat lieve medeleven!  
 
Kraamvisite juf en meester Boogert 
Omdat meester en juf Boogert best ver weg wonen, is de juf met de kleine Naomi op school 
geweest. De kinderen van groep 4 en groep 6 mochten Naomi allemaal even vasthouden en 
kregen beschuit met muisjes. Hieronder staan een paar reacties van kinderen: 
 Naomi was super schattig en lief. We mochten haar vast houden. Wat was dat leuk zeg. We 
kregen ook beschuit met muisjes. Het was super lekker en de juf moest zoeken naar 7 cadeautjes. 
Wat een lol.  
  
Het was supergezellig met Naomi en de beschuit met muisjes was superlekker. Het was leuk 
om Naomi vast te houden en ze was schattig en klein en het leek een teddybeertje en ik vond het 
leuk dat ze er weer was.  
  
Naomi is echt heel schattig en heel leuk dat we beschuit met muisjes mochten eten.   
Want dat is mijn lievelingseten.  
En weet je wat ik het leukst vond? Dat de juf 7cadeautjes moest zoeken.  
  
 



 

 

 
Koningsspelen en Koningsontbijt  
D.V. Aanstaande vrijdag, 12 april, is er weer het traditionele gezellige Koningsontbijt en doen we 
spelletjes met elkaar op het plein.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten hun eigen bord en bestek, plus beker meenemen. Voor 
de kleuters wordt dit geregeld vanuit school. 
Maar eerst wordt gezamenlijk het Wilhelmus gezongen om 9:30 uur. Daarna gaan we spelletjes 
doen. Hopelijk wordt het een mooie, sportieve en gezellige dag. 
 
Schoolvoetbal 
Het schoolvoetbal is momenteel in volle gang. Alle jongens en meisjes uit groep 7 en 8 die het leuk 
vinden om mee te doen, konden zich opgeven voor het schoolvoetbal. Leuk om te zien dat veel 
jongens en meisjes al weken aan het trainen zijn om zo goed mogelijk voor de dag te komen 
tijdens het toernooi. 
Vorige week woensdag waren de meiden als eerste aan de beurt. Het was een leuke, sportieve en 
succesvolle voetbalmiddag. Zowel team 2 als 3 gingen er in hun categorie met de tweede prijs 
vandoor. Team 1 bereikte de halve finale die aanstaande vrijdagavond gespeeld gaat worden. De 
tegenstander is dan De Wegwijzer 1 uit Kesteren.  
Gisteren waren de jongens aan de beurt. Team 3 is derde geworden en hebben een mooie beker 
gewonnen. Team 1 en 2 hebben zich net als de meiden geplaatst voor de halve finale. 
De finaleavond begint a.s. vrijdag om zes uur en is rond acht uur afgelopen. Het zou leuk zijn als 
zoveel mogelijk familieleden onze voetballers en voetbalsters komen aanmoedigen. Alle tijden 
staan in de bijlage. 
Het adres is: 
Voetbalvereniging Uchta 
Sportpark De Hoeken 
Keizerstraat 102 
4051HK IJzendoorn  
 
Rijksmuseum 
Groep 7 en 8 is naar het Rijksmuseum geweest. Om het jaar gaan we hier met groep 7 en 8 naar 
toe. De kinderen volgen onder leiding van een gids een route door het museum. Hieronder staan 
een paar reacties van kinderen: 
Wij zijn met de klas op donderdag 4 april naar het Rijksmuseum geweest. We hebben de 
nachtwacht gezien en het duurste poppenhuis uit de Gouden Eeuw. Ook hebben we een 
schaalmodel van een WIC-schip gezien. 
In het Rijksmuseum was het superleuk! 
We kregen eerst een rondleiding bij boten die best oud waren. Daarna gingen we naar allemaal 
oude pistolen en geweren. Dat was super gaaf. We gingen ook naar een soort schatkamer. Daar 
stonden supermooie spullen in zoals: borden, kopjes, vazen, kleding en nog veel meer. We 
moesten ook een tekening maken van bijvoorbeeld een vaas of een ketting. Het was echt leuk! 
  
Zwerfvuilactie 
Groep 3 en 6 hebben dit jaar weer meegedaan met de jaarlijkse zwerfvuilactie. Ze zijn onder 
leiding van ouders in groepjes het dorp in geweest om vuil op te rapen. Gewapend met een 
afvalgrijper werd een groot gedeelte van Opheusden schoon gemaakt. Leuk om als school een 
steentje bij te kunnen dragen aan een net dorp. De zwerfvuilactie is een initiatief van de gemeente. 
 
Groep 8 naar het gemeentehuis 
Groep 8 is naar het gemeentehuis geweest om daar meer te leren over het werk van de 
gemeenteraad. 
Hieronder staat een verslagje van twee leerlingen: 
Het begon als een normale woensdag, maar toen zei de juf opeens: we gaan naar het 
gemeentehuis! Bijna iedereen vond het leuk. 
Eerst werd ons uitgelegd wat de gemeenteraad is en wat ze doen. Toen hadden we pauze en 
gingen we groepjes maken. Met je groepje ging je ideetjes bedenken wat we in Opheusden willen. 
Daarna gingen we ons idee voorstellen aan de burgemeester.  



 

 

De groep die had gewonnen was de groep met het idee om een kinderboerderij te maken naast 
Damcon. Op de boerderij werken vrijwilligers en de kinderen kunnen de dieren zelf voeren. 
Het was heel leuk! 
 
Poster buurtsport 
De data voor buurtsport Neder-Betuwe van april had u nog tegoed. Die vindt u in de bijlage. 
 
Belangrijke data tot de zomervakantie 
12 april - Koningsspelen  
12 april - finaleavond schoolvoetbal  
19 april - Goede Vrijdag 
22 april – 2e paasdag 
27 april - aubade Koningsdag 
29 april t/m 3 mei meivakantie 
13 mei - groep 1/0, 1-2 en 2 ’s middags vrij 
20 mei - contactavond groep 1-2 
21 mei - contactavond groep 1-2 
30 mei - Hemelvaartsdag 
31 mei - alle groepen vrij 
5 juni - schoolconcert 
10 t/m 14 juni -  junivakantie 
25 juni - schoolreisje groep 3 t/m 7 
3 t/m 5 juli - kamp groep 8 
16 juli - schoolreisje groep 0-1 t/m 2 
17 juli – afscheid groep 8   
19 juli – alle groepen vrij 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


