
 
 
Opheusden, 18 september 2018                          nieuwsbrief nummer 3  
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Naar de boerderij  
De kleutergroepen zijn op maandag 10 september naar de boerderij geweest. Er was daar veel te 
zien en te beleven. 
Dit vonden de kinderen erg leuk: 
Floris: De koeien aaien. 
Raphaël en heel veel andere kinderen: In de tractor rijden 
Niek: Bij de kalfjes kijken 
Rhodée: De kalfjes melk geven 
Tom: De trampoline 
Jurrian: Het voetballen 
Nick: Ik vond de grote koeien leuk. 
Sarah: De poesjes 
Gijs: De koeien melken met de machine 
Matthijs: De kleine kalfjes aaien. 
 
Studiemiddag team 
Op woensdagmiddag 5 september hebben we als team een eerste studiemiddag gevolgd  over 
groepsdynamiek. Deze cursus krijgt een vervolg in november.  
 
Vorig schooljaar heeft groep 7 (nu 8) een aantal lessen groepsdynamiek gevolgd. Dat is door de 
leerlingen en leerkrachten als positief ervaren.  
Het doel van deze training is, dat we als leerkrachten zelf in staat zijn om deze 
weerbaarheidslessen te kunnen geven.  
 
Binnen een groep zijn leerlingen afhankelijk van elkaar. Ze hebben elkaar nodig en beïnvloeden 
elkaar. Binnen een groep ontstaat er een bepaalde groepsstructuur, waar rolverdelingen bij horen. 
Voor het welbevinden van de kinderen is het noodzakelijk dat er een positief groepsklimaat 
ontstaat, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf durven te zijn. De rol van de leerkracht is 
hierbij erg belangrijk.  
De lessen moeten ervoor zorgen dat: 
- sociaal zwakkere kinderen sterker worden door betere weerbaarheid; 
- leerlingen leren op een gepaste manier op ongepast gedrag te reageren; 
- de groep meer een sociaal evenwichtige eenheid wordt, waarbij iedereen gelijkwaardig met 
  elkaar om  gaat; 
- leerlingen sterker worden in inlevingsvermogen; 
- agressief gedrag en pesten afneemt. 
 
Een activiteit die hoort bij een les groepsdynamiek is bijvoorbeeld: 
De klas wordt verdeeld in groepjes van 10 leerlingen. Van elk groepje gaat er een leerling op de 
bank staan. Dit is de koning of koningin. De hele groep tilt de bank op waarna de bank 1 rondje 
met de klok wordt meegedraaid, waarbij de koning(in) die erop staat zijn evenwicht moet blijven 
houden. De groep moet zich daarom aanpassen aan de balans van de koning(in). 
Behalve het bevorderen van de gezamenlijkheid leren kinderen ook beter communiceren en elkaar 
vertrouwen. 



Na de oefening evalueert de leerkracht de opdracht. Wat ging er goed? Wat moet er anders en 
hoe doen we dat? 
 
Voor de ouderavond van 10 oktober hebben we onze cursusleider Ernst Van Grol uitgenodigd om 
u hier meer over te vertellen. Zo krijgt u een beeld van waar we op school mee bezig zijn en krijgt u 
ook tips voor thuis. Heeft u de datum al in uw agenda staan? Hartelijk welkom! 
 
Luiscontrole 
We hebben vorige week maandag luiscontrole gehad. Gelukkig zijn we luisvrij.  
 
Ouderhulplijsten 
We hopen dat er nog meer worden ingeleverd. Wilt u de lijst, deze week, meegeven naar school? 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 
 
Ophalen en wegbrengen kleuters 
De situatie bij de ingang van de kleuters is veranderd. Met de komst van de Aldi is het in die hoek 
een stuk drukker geworden met auto’s. Wij maken ons daar zorgen om. Daarom vragen wij of u uw 
kind zelf op wilt halen bij het hek zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Dat geldt ook voor 
het wegbrengen. 
 
Uitbreiding plein 
We krijgen er een stukje plein bij. Aan de voorkant van de school wordt het stuk groen tussen het 
huis van familie van Dam en de school bij het plein getrokken. Dankzij de opbrengsten van de 
jaarmarkt, fancy fair en ouderbijdrage kunnen we daar binnenkort een prachtige voetbalkooi laten 
plaatsten. 
 
informatieavond  groep 1, 1/2 en 2 
Op maandagavond 24 september wordt er in elke kleutergroep een informatieavond gehouden.  
Deze avond begint om 19.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen. 
Er wordt die avond het een en ander verteld over wat de kinderen leren en u krijgt informatie over 
allerlei activiteiten die plaats vinden. Ook kunnen er vragen gesteld worden. 
Alle ouders die een kind hebben in een van deze groepen zijn van harte welkom! 
 
Borre 
Morgen krijgen de kinderen van groep 1 en 2 weer een leuk Borre boekje mee naar huis. Dit zijn 
leuke, gratis  boekjes om voor te lezen. Voorlezen is erg goed voor de taalontwikkeling en 
woordenschat van uw kind. Ook geeft voorlezen rust en is het goed voor de onderlinge band.  
 
Korfbaltoernooi 
Morgen gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 korfballen. Ook mogen enkele kinderen uit groep 4 
meedoen. In groep 4 zijn kinderen vaak wel enthousiast, maar er nog niet aan toe om een heel 
toernooi te spelen. Daarom wachten we er nog een jaartje mee voordat alle kinderen mee mogen 
doen. 
Fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven om te helpen! Alvast hartelijk dank! 
In verband met het korfbaltoernooi zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 woensdag om 11:30 uur uit. 
Dus ook de kinderen die niet meedoen. 
We hopen op een sportief en gezellig toernooi. Ouders die willen komen kijken, zijn hartelijk 
welkom! Het adres is: Mammoetstraat 1 Zetten(HPC) 
 
Korfbalbokaal 
Ter voorbereiding op het korfbaltoernooi hebben we de afgelopen weken geoefend met mikken op 
de korf. Afgelopen donderdag konden de kinderen per klas een strafworpbokaal winnen. 
De winnaars zijn: 
Groep 4:    Milan Methorst (4 doelpunten uit 5 worpen!) 
Groep 5:    Rense Arends 
Groep 6:    Gert Bakker 
Groep 7:    Marijn van de Berg 
Groep 8:    Robert van Daalen 



Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
We willen meester Bakker weer hartelijk bedanken voor het begeleiden van deze activiteit!  
 
Naschoolse beweegactiviteiten en Kindpakket 
In de bijlage vindt u de nieuwe poster met gratis naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 
4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe.  
Ook krijgt u informatie over het Kindpakket. Het Kindpakket is er voor ouders die geen financiële 
middelen hebben om leuke dingen voor hun kinderen te kopen of te regelen. Met het Kindpakket 
kunnen hun kinderen bijvoorbeeld toch op muziekles, op een sportclub of een leuk kinderfeestje 
geven. In de folder staat meer informatie. 
 
Kom op de kwekerij 
Vanuit TCO (Boomkwekersvereniging Tree Centre Opheusden) wordt door de werkgroep ‘Kom op 
de Kwekerij’ op zaterdag 22 september een open familiedag georganiseerd.  
Tijdens de open dag zullen er op de deelnemende bedrijven o.a. diverse demonstraties en 
activiteiten plaatsvinden. En kunt u van alles te weten komen over de boomkwekerijsector in het 
algemeen. In de folder vindt u meer informatie. 
 
Opvoeden is samenspel; ook bij pittige pubers!? 
De eerste week van oktober is weer de Week van de Opvoeding. Het thema is dit jaar ‘Opvoeden 
is samenspel’. 
In de bijlage zit een uitnodiging voor een interessante workshop. 
 
Uitnodiging voor de Benjaminclub 
Hallo jongens en meisjes, 
D.V. woensdagmiddag 26 september gaat de Benjaminclub weer beginnen! 
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 7 vd basisschool zijn van harte welkom in Eltheto. 
We vinden het heel fijn om jou te ontmoeten en samen na te denken over de Bijbel en wie de 
Heere Jezus is. 
Deze middagen beginnen we altijd met zingen, bidden en een Bijbelverhaal. Daarna maken we 
iets moois of we doen een spel of quiz, kortom dan zijn we gezellig samen bezig. 
De middagen beginnen om 14.00 uur en duren tot 15.30 uur. 
Jij komt toch ook? 
We hopen weer heel veel kinderen te ontmoeten!  
 
Hartelijke groeten van alle juffen van de Benjaminclub. 
 
Belangrijke data tot de herfstvakantie 
19 september - korfbaltoernooi 
24 september - informatie avond groep 1/0, groep 1/2 en groep 2. 
27 september - kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team 
10 oktober - ouderavond voor alle ouders  
16 en 17 oktober -  contactavond groep 3 t/m 7 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 
 
 


