
 

 

 
 
Opheusden, 11 juli 2019                                                  nieuwsbrief nummer 22 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Joas Eijkelboom 
Zoals beloofd staat hieronder het geboortekaartje van het zoontje van juf Eijkelboom: Joas 
Eijkelboom.  

 
 
Leesfeest 
Alle kinderen uit groep 3 hebben een leesdiploma gekregen en dit met elkaar gevierd. Het is 
prachtig om te zien dat deze kinderen in een jaar tijd zoveel geleerd hebben. Het is ook goed om 
dit met elkaar te vieren. Na de diploma-uitreiking waren er allerlei lekkernijen voor de kinderen en 
was het heel gezellig. Alle ouders die meegeholpen hebben, hartelijk dank!   
 
Kamp 
We hebben een goed schoolkamp achter de rug met groep 8. De sfeer was goed en het was heel 
gezellig. Fijn dat dhr. Jansen onze fietsen en spullen weg wilde brengen en ophalen met zijn 
vrachtwagen. 
De eerste nacht was het net boven het vriespunt en behoorlijk koud in de tent, maar dat mocht de 
pret niet drukken. 
We hebben veel activiteiten gedaan zoals: speurtocht op de fiets, dropping, volleybal, voetbal, 
kanoën, fietsen, zwemmen, winkelen en nog veel meer. Ook hebben we lekker gegeten en veel 
plezier gehad op de bonte avond. 
Elke dag was er ook een Bijbels uur waarbij we stilgestaan hebben bij de geschiedenis uit het 
Bijbelboek Daniel. Het thema was: waar kies jij voor? Daniel wist waar hij voor stond. Hij bad elke 
dag drie keer tot de Heere. Ook toen het zijn leven dreigde te kosten. We hebben ook gehoord dat 
je met Die God nooit beschaamd uitkomt. Daniel werd verlost uit de leeuwenkuil, maar de Heere is 
ook goed voor ons. Hij wil ons helpen, troosten en het allerbelangrijkste: onze zonden vergeven. 
We waren ook dankbaar dat we vrijdagavond allemaal weer veilig thuis mochten komen. 
Tijdens de afscheidsavond van groep 8 zal er een terugblik zijn op dit prachtige schoolkamp. 
 
 



 

 

Ds R. van de Kamp. 
De Hersteld Hervormde Gemeente van Opheusden is dankbaar dat we een nieuwe predikant 
mochten ontvangen. 
Afgelopen zaterdag is ds. Van der Kamp bevestigd en heeft hij een intredepreek gehouden.  
Zoals u weet zijn we als we school en kerk nauw bij elkaar betrokken. U bent van harte welkom om 
de kerkdiensten op zondag bij te wonen. Als dat voor u (nog) een stap te ver is, kunt u de diensten 
ook op internet live meeluisteren en/of terugluisteren. 
We wensen de dominee een goede en gezegende tijd toe in Opheusden.  
 
Zomer slingerlezen  
De zomervakantie staat voor de deur! Maar voordat het zover is, willen wij u nog graag wijzen op 
het volgende:  
Uw kind heeft het hele schooljaar veel geoefend met het lezen. Als in de zomervakantie geen 
aandacht besteed wordt aan lezen, kan zijn/haar leesniveau achteruit gaan. Uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit 
wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange 
zomervakantie te blijven lezen!  Om te voorkomen dat uw kind deze terugval krijgt organiseren 
we op school in samenwerking met bibliotheek Rivierenland het ‘zomer slingerlezen’.     
  
Hoe werkt dat?  
Elk kind vanaf groep3 t/m 8 krijgt een eigen vlaggetje waarop hij/zij schrijft welk boek het heeft 
gelezen. Deze vlaggen worden na de zomervakantie in de hal van school gehangen zodat we 
meteen kunnen zien welke groep het meest heeft gelezen. Deze groep krijgt natuurlijk een extra 
beloning!   
  
Gevonden voorwerpen 
Onze bak met gevonden voorwerpen puilt al weken uit. Maandagmiddag leggen we alles op tafels 
en gaan we klas voor klas naar buiten. Dan kunnen de leerlingen eruit halen wat van hen is. De 
tafel blijft tot ‘s avonds negen uur buiten staan. Maandagavond is er schoonmaakavond. Dan kunt 
u zelf ook nog even kijken. Daarna gaat alles weg zodat we volgend schooljaar met een lege bak 
kunnen beginnen.  
 
Schoonmaakavond 
Volgende week maandagavond is er schoonmaakavond. We zoeken nog ouders die willen helpen 
schoonmaken. Opgeven kan bij juf van Deelen. mvandeelen@dehervormdeschool.nl 
 
Overblijven 
We zijn nog steeds op zoek naar overblijfmoeders. In de bijlage vindt u de advertentie voor deze 
vacatures. 
 
Belangrijke data tot de komende zomervakantie 
15 juli - schoonmaakavond 
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 
 
Belangrijke data na de zomervakantie 
Woensdag 4 september start schooljaar 
18 september korfbaltoernooi 
24 september schoolreisje groep 4 t/m 8 
30 september studiemiddag team. Alle kinderen vrij 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


