
 

 

 
 
Opheusden, 28 mei 2019                                                  nieuwsbrief nummer 19 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Overlijden juf Van der Vliet 
Op vrijdag 17 mei kregen we het droevige bericht dat onze oud-leerkracht juf Van der Vliet is 
overleden. 
Juf Van der Vliet is 73 jaar geworden. Zoals u weet  was ze al enige tijd ernstig ziek.  
De juf was een bijzonder mens. Ze was zeer creatief en had een groot hart voor kinderen.  
In 1965 is de juf bij ons op school komen werken. Bijzonder is dat ze hier ook haar man, Piet heeft 
leren kennen die ze in 1997 heeft moeten verliezen. 
Toen ze kinderen kregen is ze er een tijd tussenuit geweest. Later kwam ze weer terug. Eerst als 
handwerkjuf en later als rt-er. 
Wij kennen de juf vooral als rt-er. Met veel toewijding en geduld hielp ze de kinderen die extra hulp 
nodig hadden. Ze was er niet alleen voor reken- en taalproblemen, maar stak de kinderen ook 
vaak een hart onder de riem.  
Nadat ze in 2014 afscheid van ons nam als teamlid, bleef ze, totdat ze ziek werd, actief als rt-er op 
vrijwillige basis. Daarmee liet ze zien hoeveel liefde ze had voor de school. 
Ook toen ze ziek werd, bleef ze altijd vragen hoe het op school ging. Uw medeleven heeft ze altijd 
zeer gewaardeerd. 
De juf wist dat haar einde dichtbij was. Ze wist ook dat ze kon sterven. Ze is tijdens haar ziekte niet 
boos of opstandig geweest tegen God. Dat was ze wel toen haar man overleed. Ze heeft toen 
geworsteld met God. Na vijf jaar mocht ze ook op Christus zien die voor haar de zware gang naar 
het kruis maakte en stierf voor haar zonden. Toen zag ze hoe God werkelijk is. Dat was de 
ommekeer in haar leven. Ze kreeg Hem zo lief. Daar mocht ze ook van getuigen, maar het liefst 
beeldde ze dit uit in haar handwerk, schilderijen en tekeningen. 
De preek tijdens de dankdienst voor het leven van de juf ging over de tekst die bovenaan de kaart 
stond: Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. (Colossenzen 3:3) 
Er is veel voor een christen dat verborgen blijft. Er zijn raadsels en er is nog donkerheid. Wij weten 
nu nog niet hoe het straks zijn zal als we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. De juf weet dat nu. 
Verborgen betekent ook geborgen, veilig zijn. Bij Christus zijn we veilig. 
Juf Van der Vliet genoot ook tijdens haar ziekte nog van het leven en zag elke dag als een 
geschenk, maar tijdens haar laatste dagen werd ze door de Heere losgemaakt van deze aarde. 
Zelfs van haar kinderen en kleinkinderen die ze zo lief had kon ze makkelijk afscheid nemen. Ze 
verlangde er naar om bij Christus te zijn en eindelijk thuis te mogen komen. Haar laatste woorden 
waren: ‘Kom Heere Jezus, ja kom haastig.’ Daarna is ze vredig gestorven. 
We zijn dankbaar wie zij voor ons als school is geweest en wensen de familie veel sterkte toe! 
We zijn ook dankbaar dat we als team bij de dankdienst en begrafenis aanwezig konden zijn. 
Bedankt voor uw begrip! 
 
Juf Bakker 
Juf Bakker kreeg ruim twee weken geleden uitvalverschijnselen in haar benen en is een aantal 
dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat er een tumor op het 
ruggenmerg drukt die voor de uitval zorgt. 
Er is voor gekozen om deze plek te bestralen. Dat is inmiddels twee keer gebeurd. De juf merkt 
wel wat verbetering, maar het lopen gaat nog steeds heel moeizaam. Binnenkort zal ze met een 
zwaardere chemokuur starten om de groei van de kanker af te remmen. Heel moeilijk voor de juf 
die weer een stapje terug moet doen. Gelukkig mag ze weten en ervaren dat God bij haar is. We 
bidden of God de behandeling wil zegenen en vragen ook om uw gebed 



 

 

   
 
 
 
Koning en Koningin 
Op D.V. 29 mei zijn de koning en koningin in Opheusden voor een werkbezoek. Van 10:20 uur tot 
10.25 uur is er een publieksmoment. Dit publieksmoment is tegenover het bordes (’trouwstoep’) bij 
het gemeentehuis. 
Als school laten we dit natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Het gebeurt niet elke dag dat je de 
koningin en koningin in levende lijve kunt zien. Samen met de andere scholen uit het dorp zullen 
we zorgen voor een warm welkom voor onze koning en koningin in ons dorp. 
  
Planning vakantie 
In de zomervakantie zal weer een groot gedeelte van de school gerenoveerd worden. Nu zijn de 
lokalen aan de straatkant, lokaal groep 8, de kozijnen aan de achterkant en mijn kamer aan de 
beurt. Daarom zal de laatste schooldag niet donderdag 19 juli maar woensdag 18 juli zijn. En we 
starten in het nieuwe schooljaar niet op maandag 2 september maar op woensdag 4 september. 
We rekenen op uw begrip. 
 
Appeltaartactie 
Groep 8 gaat morgen (woensdag) appeltaarten maken. Hiermee kunnen ze de kampprijs wat naar 
beneden halen. Gelukkig zijn er heel veel moeders die willen helpen, want het is altijd weer een 
hele klus. 
Misschien heeft u wel een taart besteld? Die kunt u dan vanaf 12:15 uur ophalen. 
De appeltaartcommissie verzoekt om niet al voor die tijd te komen. Bedankt voor uw begrip!  
   
Kangoeroewedstrijd 
Een aantal kinderen van onze school hebben hun hersens flink laten kraken tijdens de 
kangoeroewedstrijd. Dit is een wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd. Job uit groep 8 is de 
winnaar van de kangoeroewedstrijd. Hij heeft een Rubik Balbreker gewonnen. Alle kinderen 
hebben een kleine Rubik Kubus gekregen als aandenken.   
  
Typecursus 
Denkt u nog aan de typecursus. Zie vorige nieuwsbrief. 
  
Schoolconcert 
We zijn in de klassen al druk aan het oefenen voor het schoolconcert dat op woensdagavond 5 juni 
wordt gehouden. U komt toch ook? 
 
Tuin 
De tuin en het plein liggen er weer prachtig bij dankzij onze tuinploeg die bestaat uit een aantal 
vaders met groene vingers. De firma Kegelaar heeft er voor gezorgd dat de zandbak van de 
kleuters weer tot de rand toe vol zit met zand.  
Allemaal hartelijk bedankt! 
 
Verjaardag 
Afgelopen donderdag was ik jarig en vrijdag mocht ik mijn verjaardag met de kinderen vieren. Er 
werd mij geadviseerd om in sportkleding naar school te komen want het beloofde een sportief 
ochtendje te worden. En dat werd het. Ik moest touwtje springen, opdrukken, voetballen, korfballen 
en nog veel meer. Het was een ontzettend leuke ochtend. Ik heb ervan genoten om weer eens 
heerlijk met kinderen bezig te zijn. Aan het einde van de morgen ben ik door alle kinderen en 
leerkrachten toegezongen en toegesproken door juf Zaaijer. 
Van het vele geld dat is opgehaald voor mijn verjaardag kon ik een gloednieuwe smartphone 
kopen die ik officieel vandaag kreeg. Ontzettend bedankt iedereen! 
 
 
 
 



 

 

Belangrijke data tot de zomervakantie 
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  en laatste schooldag alle kinderen 
18 en 19 juli - alle groepen vrij 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


