
 
 
Opheusden, 30 september 2021                          nieuwsbrief nummer 3 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Bakker 
De toestand van Juf Bakker is op dit moment zeer ernstig. 
Laten we bidden voor de juf! Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, 
volkomen uitkomst geven! (psalm 68:10) 
We leven ook mee met haar man en hun zonen, onze oud-leerlingen Rens en Gert. 
We bidden om kracht voor hen. 
  
Versoepelingen  
Vanaf vorige week zijn de maatregelen voor het basisonderwijs versoepeld. Zo hoeven bij een 
besmetting niet meer alle kinderen van de klas in quarantaine. Alleen bij hoge uitzondering, als er 
bijvoorbeeld meerdere besmettingen zijn in de groep kan de GGD anders beslissen. 
Het brengen van de kleuters laten we voorlopig nog zoals het nu gaat. De ‘oude’ manier geeft 
zoveel drukte op de gang dat we het verstandig vinden om hier nog even mee te wachten. 
 
Kerstfeest 
Hopelijk kunnen we het kerstfeest weer vieren zoals we gewend waren, met alle ouders en 
kinderen in de kerk. U begrijpt dat dit nog allerminst zeker is.  
Wel hebben we al besloten om de gezamenlijke Kerstfeestviering niet op vrijdag 24 december te 
houden, maar op donderdag 23 december. Dit heeft ermee te maken dat 24 december de avond 
voor kerst is en dit vaak een gezinsaangelegenheid is. 
 
Dierendag 
Aanstaande maandag is het dierendag. Het is dan de gewoonte dat de kinderen hun huisdier 
mogen laten zien op het plein. 
Voor de kleutergroepen geldt dat u maandagmiddag vanaf 14:15 uur welkom bent op het 
kleuterplein met uw huisdier. 
Omdat maandag ook de gymdag is voor de bovenbouw stellen we dit voor groep 3 t/m 8 een dagje 
uit. U kunt op dinsdagmiddag vanaf 14:15 met uw huisdier naar het grote plein komen. 
Hopelijk wordt het weer een gezellige beestenboel. 
 
Typecursus 
Er hebben zich opmerkelijk weinig kinderen opgegeven voor de typecursus. Dat betekent dat de 
cursus dit jaar voor het eerst niet door kan gaan. Dat zou ontzettend jammer zijn, want het is echt 
belangrijk dat kinderen goed en ‘blind leren typen’.  
Dus daarom nogmaals een herhaalde oproep: 
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. 
 
Oversteken 
Er zijn kinderen die niet oversteken bij de brigadiers, maar vlak daarvoor. Dit levert gevaarlijke 
situaties op en mag gewoon niet. 
Wilt u hier als ouder(s) ook op letten en zelf het goede voorbeeld geven! Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
Week van de opvoeding 



Volgende week is het de week van de opvoeding. Het preventieteam van de Neder-Betuwe doet 
weer mee. (Zie bijlagen) 
 
Belangrijke data t/m de herfstvakantie 
30 september - kinderen om 12:00 uur uit i.v.m. studiemiddag team 
6 oktober woensdagmiddag – schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 t/m 8 (onder voorbehoud)  
18 t/m 22 oktober - herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


