
 
 
Opheusden, 14 september 2021                          nieuwsbrief nummer 2  
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
De start van het schooljaar is goed verlopen.  
De eerste weken worden ook wel de ‘Gouden Weken’ genoemd. We investeren dan veel in 
groepsvormde activiteiten. Op deze manier wordt er een basis gelegd voor een fijn schooljaar 
waarin iedereen zich veilig voelt. 
 
Juf Zaaijer 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat er bij de man van juf Zaaijer een kwaadaardig 
plekje op zijn huid is gevonden. Daar is hij inmiddels aan geopereerd. Gelukkig zijn er verder geen 
uitzaaiingen geworden. Het is nog niet duidelijk wanneer de juf weer kan starten.   
Haar adres is: 
Tollenhof 6 
4041 BJ Kesteren 
 
Willemieke van de Bovenkamp 
Onze ondersteunend medewerker Willemieke van de Bovenkamp is gisteren geopereerd aan haar 
voeten. De operatie is gelukkig goed gegaan. Nu volgt nog een periode van revalidatie. Voorlopig 
zal ze niet werken! 
Haar adres is:  
Meester M de Zeeuwstraat 4  
4043 SE Opheusden. 
 
Dicteerooster groep 4 t/m 8 
Dicteerooster 1e helft 2021-2022 
Welk dictee? Wanneer?  
Dictee thema 1  Dinsdag 28 september 2021 
Dictee thema 2 Dinsdag 2 november 2021 
Parkeerweekdictee 1 (herhaling thema 1 en 
thema 2) 

Dinsdag 9 november 2021 

Dictee thema 3 Dinsdag 7 december 2021 
Dictee thema 4  Dinsdag 18 januari 2022 
Parkeerweekdictee 2 (herhaling thema 3 en 
thema 4) 

Dinsdag 1 februari 2022 (1 week later i.v.m. 
Cito-midden) 

 
Typecursus 
In oktober gaat de typecursus weer van start. Deze cursus is bestemd voor kinderen uit groep 6 
t/m 8 en wordt op school gegeven. Meer informatie kunt u vinden in de bijlage. 
 
Luizencontrole 
Gelukkig kunnen we melden dat we luisvrij zijn. We willen de luizenmoeders weer hartelijk 
bedanken!  
We zijn nog op zoek naar extra luizenmoeders. U mag mij een mailtje sturen als u wilt helpen. 
 
Overblijfmoeders 
Ook het overblijfteam is weer gestart. De moeders houden tussen de middag toezicht op het plein 
zodat de leerkrachten even pauze kunnen houden.  



We zijn dankbaar dat er zoveel ouders zijn die een steentje bij willen dragen aan het reilen en 
zeilen op school. 
We zoeken nog met spoed iemand die om de week op maandag en dinsdag toezicht wil houden 
op het kleuterplein. 
Als u bereid bent om te  helpen, kunt u contact opnemen met een van de overblijf-coördinatoren: 
Gerriejanne Methorst gerriejanne@hotmail.com  of Erika Mauritz erikavanaalst@hotmail.com  
 
Enquête samenwerkingsverband  
Beste ouder(s), 
Het samenwerkingsverband Berséba waartoe de school van uw kind(eren) of leerlingen behoort, 
moet een nieuw ondersteuningsplan opstellen. In dit plan komt te staan hoe het 
samenwerkingsverband verder werkt aan een beweging van passend naar meer inclusief 
onderwijs.  
Dat laatste is de koers van onze regering maar we willen graag weten hoe dat leeft onder de 
ouders en leerkrachten van onze scholen.  
 
Helpt u ons een goed plan te maken door deze enquête in te vullen? Bij voorbaat hartelijk dank!! 
  
PS: Uw school valt onder de regio MIDDEN. 
  
U vindt de enquête onder deze link. De volledige online link is: 
https://nl.surveymonkey.com/r/berseba-inclusiever 
 
 
Brussenclub 
Over een aantal weken start de Brussenclub weer. De Brussenclub is voor kinderen die een broer 
of zus hebben met psychische problemen of een fysieke beperking. Tijdens de cursus helpen we 
de kinderen om hun sociale vaardigheden te versterken, op te komen voor zichzelf en geven we ze 
inzicht in de problematiek van hun broer of zus. In de bijlage zit een flyer met meer informatie. 
 
Cursus Zelfvertrouwen.  
Onzeker? 
Weinig zelfvertrouwen? 
Kan moeilijk nee zeggen? 
Moeite met grenzen aangeven? 
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor moeders voor de cursus Zelfvertrouwen. Wees er 
snel bij. Start in oktober 2021. 
 
Wij willen jullie graag de mogelijkheid bieden om met deze thema’s om te leren gaan d.m.v. 
groepsbijeenkomsten voor moeders/ jonge vrouwen. Deze bijeenkomsten bevatten 10 thema’s en 
helpen u uw identiteit te vergroten en meer zelfvertrouwen te krijgen.  Voor 15 deelnemers uit de 
gemeente Neder Betuwe, wil de gemeente Neder Betuwe dit bekostigen en wordt er aan u een 
kleine bijdrage per avond gevraagd. 
Voor inlichtingen en opgeven bel of mail: 
 
Mutare 
Franny ten Hove- Roubos 
Opheusden-Ochten 
06-36135793 
franny@mutare.nu 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data t/m de herfstvakantie 
6 september - luizencontrole 
13 en 14 september - startgesprekken groep 1 t/m 8 
30 september - kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. studiemiddag team 
6 oktober woensdagmiddag – schoolkorfbaltoernooi voor groep 4 t/m 8 (onder voorbehoud)  
18 t/m 22 oktober - herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


