
 

 

 
 
Opheusden, 7 juni 2019                                                  nieuwsbrief nummer 20 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Meester Van den Bos 
Met meester Van den Bos gaat het gelukkig weer wat beter. We hopen dat hij verder voorspoedig 
mag herstellen zodat hij t.z.t. zijn werk weer op kan pakken. 
 
Juf Boogert 
Juf Boogert zal na de junivakantie weer twee dagen voor groep 4 staan. Het gaat om elke dinsdag 
en afwisselend op maandag of woensdag. We wensen de juf nog een paar fijne weken toe met 
haar ‘oude’ groepje. De andere dagen zal juf Stigter voor de groep staan. 
 
Schoolconcert 
We kunnen terugzien op een prachtig schoolconcert. Fijn dat er zoveel belangstelling was. We zijn 
dankbaar voor het mooie weer. Daar hadden we niet op gerekend. 
Wat hebben we ontzettend van de kinderen genoten en wat hebben ze goed hun best gedaan! Ik 
ben blij met onze school en ook trots op de leerkrachten die hard hebben gewerkt om er een 
succes van te maken. 
We zijn ook dankbaar voor alle hulp die we gehad hebben van ouders en vrijwilligers. Op welke 
manier dan ook.  We willen nogmaals de commissie hartelijk bedanken voor het vele werk dat is 
verricht. Zonder uw hulp is het onmogelijk om dit te organiseren!  
Er is maar liefst €1600,- verdiend  voor de school. Dat is een groot bedrag. We willen dit bedrag 
reserveren voor uitbreiding van de speelattributen op het plein. Ook zullen in de toekomst de 
klimtoestellen moeten worden vervangen. Dit zijn grote kostenposten waar we voor moeten 
sparen. 
Iedereen hartelijk bedankt! 
 
Gevonden voorwerpen 
De kist met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Mist u iets? Kom gerust even kijken! U kunt de 
gevonden voorwerpen vinden in de linker bak van de bank bij de hoofdingang. 
 
Schoolreisje 
Op 25 juni hopen we met groep 3 t/m 7 op schoolreisje te gaan. Groep 1/0,1/2, 2 en 8 zijn dan vrij. 
Vandaag ontvangt  u een brief met alle informatie over het schoolreisje. 
 
Zendingsgeld mei 
In de maand mei is er € 295,64 aan zendingsgeld opgehaald. Iedereen hartelijk dank! 
 
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 
 
Buurtsport 
In de bijlage vindt u de nieuwe poster (juni 2019) met gratis naschoolse beweegactiviteiten 
voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe. 
 



 

 

Pinksteren 
Vorige week hebben we herdacht dat de Heere Jezus naar de hemel is gevaren. Vlak voor Zijn 
hemelvaart heeft Hij de discipelen de opdracht gegeven om naar Jeruzalem te gaan en daar te 
wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. 
Die kwam er op een heel bijzondere manier. De apostelen kregen tongen als van vuur op hun 
hoofd en er een klonk een geluid van een geweldige wind. Ook gingen ze in allerlei talen spreken 
over God. 
Ze werden eerst uitgelachen en er werd gezegd dat ze dronken waren. Toen nam Petrus het 
woord en hij legde de joden uit wie de God van hun vaderen nu werkelijk is. Ook confronteerde hij 
de joden met wat ze pas gedaan hadden. Namelijk: Jezus gekruisigd. De Heilige Geest werkte in 
de harten van de Joden, want 3000 mensen ontdekten opeens hoe schuldig ze waren. Verslagen 
vroegen aan Petrus wat ze moesten doen. Die mocht hen toen op diezelfde Jezus wijzen Die ook 
hun Verlosser wilde zijn.   
 
Dat is ruim 2000 jaar geleden gebeurd. Maar diezelfde Geest werkt nog steeds. Misschien niet 
meer op die bijzondere manier zoals toen, maar wel even krachtig. En wat hebben we die Geest 
nodig. Die Heilige Geest wil ons leren dat we zondaren zijn en niet kunnen sterven zoals we 
geboren zijn. Maar Hij wil ons vooral leren wie de Heere Jezus voor ons als Zaligmaker wil zijn. 
Ook zorgt Hij ervoor dat we liefde krijgen tot God en liefde voor onze naaste. Alles wat we zelf niet 
hebben wil Hij ons geven. 
 
Als u gaat bidden om de Heilige Geest, zult u op Gods tijd ervaren dat dit waar is. 
Waarom? Omdat God Zelf heeft beloofd dat iedereen die om de Heilige Geest bidt, die ook zal 
ontvangen. Wij mensen kunnen iets beloven en niet nakomen, maar God doet wat Hij heeft 
beloofd!  
 
Ik wens u gezegende pinksterdagen toe! 
   
Belangrijke data tot de zomervakantie 
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 
 
 


