Opheusden, 11 september 2020

nieuwsbrief nummer 2

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
We hebben een fijne start gemaakt. Er wordt hard gewerkt en de sfeer is goed. Natuurlijk moeten
de leerkrachten en de kinderen ook aan elkaar wennen daarom zetten we in deze periode veel in
op groepsdynamiek, kennismaking en samenwerking.
Fijn dat we na ruim een half jaar ook weer mochten starten met de gymlessen. De kinderen
genieten ervan.
De pauzes in de bovenbouw hebben we in tweeën gesplitst zodat de kinderen meer
speelmogelijkheden hebben. Dit bevalt goed.
Protocol thuiswerken in de maak
We zijn blij dat er momenteel relatief weinig ziekmeldingen zijn onder de leerlingen en personeel.
We hopen en bidden dat we gespaard blijven en niemand van ons erg ziek zal worden. Maar ook
dat het onderwijs door kan gaan.
Bij ziekte van leerkrachten zullen we ons uiterste best doen om vervanging te regelen om het
onderwijs op school door te laten gaan.
Er kan echter ook een moment aanbreken dat een leerling of een leerkracht een tijdje thuis moet
blijven vanwege besmettingsgevaar omdat een huisgenoot positief is getest op Covid-19 of omdat
hij/zij zelf lichte klachten heeft. Op dat moment kan het nodig zijn dat we met de hele klas of voor
een individuele leerling weer tijdelijk over moeten schakelen naar thuisonderwijs. Wel zullen we in
het eerste geval ook noodopvang aanbieden.
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we moeten wel voorbereid zijn. Binnenkort hopen
we u hier uitgebreid over te informeren.
Startgesprekken
Maandag en dinsdag zijn er startgesprekken. Als het goed is heeft u zich via Parro in kunnen
schrijven. We verwachten alle ouders. Als het niet lukt kunt u zich via een mailtje zelf bij de
leerkracht van uw kind afmelden of een andere afspraak maken.
Typen
Leerlingen uit groep 6,7 en 8 kunnen zich weer opgeven voor de typecursus. (zie bijlage) Van
harte aanbevolen.
Lukas Jochemsen
De familie Jochemsen heeft opnieuw een adoptiekind mogen ontvangen. Ze zijn onlangs naar
Taiwan geweest om hun zoontje Lukas op te halen. Lukas is het nieuwe broertje van Boaz uit
groep 3.
We wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding van hun jongens en wensen dat de kleine
Lukas al jong de Heere Jezus mag leren kennen en liefhebben.
Huiswerk bovenbouw
Het huiswerk is te vinden op onze website www.dehervormdeschool.nl onder het kopje ‘huiswerk’.
Vervolgens kan de groep gekozen worden en moet er (vaak éénmalig) ingelogd worden met de
volgende gegevens:
huiswerk@dehervormdeschool.nl
wachtwoord: homework@DHS (het wachtwoord is hoofdletter gevoelig).

Nieuwe leerlingen
Na de vakantie zijn er een aantal nieuwe leerlingen op school gekomen. We willen de volgende
kinderen hartelijk welkom heten in groep 1 en op onze school: Nienke, Davy, Mila, Guy, Maud,
Rosalie, Rowan, Melle, Christina en Lize.
We wensen hen een fijne, en gezegende tijd toe op onze school!
Schoolmaatschappelijk werk
Meedenken gevraagd?
In:
- Mijn kind is erg angstig wat kunnen we doen?
- Mijn kind wordt gepest hoe helpen we haar?
- Ik kan als ouder de opvoeding moeilijk aan heeft u adviezen?
- Waar vind ik hulp voor mijn kind die moeilijk zich kan uiten?
Heeft u dat als ouder ook wel eens? In de opvoeding van uw kind(-eren) loopt u tegen zaken aan
die niet direct een groot probleem zijn, maar waarover u wel eens met iemand wilt praten.
Deze mogelijkheid is er tijdens het Infopunt Opvoeding op de Hervormde School. Er is dan
gelegenheid om uw zorgen, vragen of twijfels over de opvoeding te bespreken. U krijgt
meedenken, steun of advies en samen wordt gezocht naar een geschikte aanpak.
2/3 wekelijks is de schoolmaatschappelijk werkster mevr. F. ten Hove-Roubos aanwezig op het
Infopunt voor opvoedingsvragen. U kunt hier allerlei vragen op het gebied van opvoeden of de
ontwikkeling van uw kind bespreken.
U kunt gesprekstijd aanvragen door dit kenbaar te maken bij de IB.er tot de woensdag voor het
spreekuur. U hoeft niet (mag wel) uit te leggen waarom u een afspraak wil.
Er zijn aan dit infopunt opvoeding geen kosten verbonden.
Vanzelfsprekend worden alle vragen vertrouwelijk behandeld.
Schroom niet, graag ben ik bereid om met u mee te denken.
Franny ten Hove- Roubos
(school)maatschappelijk werker
Jaarverslag
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de SSBB en de GMR.
Luisvrij
We zijn gelukkig luisvrij. We willen de luizenmoeders hartelijk bedanken. Fijn dat we als school
zoveel vrijwilligers hebben die ons ondersteunen op allerlei gebieden! Samen maken we de
school!
Belangrijke data tot de herfstvakantie
14 en 15 september - startgesprekken groep 1 t/m 8
28 september - kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. studiemiddag team
19 t/m 23 oktober - herfstvakantie
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

