
 
 
Opheusden, 12 oktober 2021                          nieuwsbrief nummer 4 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Begrafenis juf Bakker 
Afgelopen vrijdag hebben we als team de begrafenis van juf Bakker bijgewoond. 
 
Juf Bakker begon in 1999 als leerkracht op onze school. Ze gaf vooral les in de middenbouw. Er 
zijn ook ouders die les van haar hebben gehad. Later werd ze onze rt-er.  
We kennen juf Bakker als iemand die een groot hart had voor kinderen. Met name kinderen die 
moeilijk mee konden komen had ze op het oog. De rt momentjes gingen vaak verder dan alleen 
het bijspijkeren van een leerling. Ze bemoedigde en nam de tijd om naar de verhalen van de 
kinderen te luisteren. 
Ze was een fijne en hardwerkende collega met veel ervaring en vakkennis. Vaak was ze aan het 
einde van de schooldag de laatste die naar huis ging. 
 
In 2012 kreeg de juf te horen dat ze borstkanker had. Er volgden behandelingen en er kwam 
genezing. Na vijf jaar kwam de ziekte terug. De juf bleef moedig volhouden met het volgen van 
kuren, maar drie weken voor haar sterven kreeg ze te horen dat ze uitbehandeld was. 
In de afgelopen jaren, toen de juf niet vaak meer op school was hebben we als team contact 
gehouden en heel regelmatig ging er een collega bij haar langs. 
Ook waren er veel ouders en kinderen van onze school die met haar meeleefden. Dat werd zeer 
gewaardeerd. 
 
We waren als team onder de indruk van het vertrouwen en de berusting die ze vond in haar Heere 
en Heiland. Psalm 31 was een psalm waar ze troost en rust in vond. Deze psalm stond ook boven 
de rouwkaart. 
In haar laatste dagen op aarde toen ze nauwelijks meer aanspreekbaar was heeft ze psalm 116:1 
(God heb ik lief…) nog duidelijk hoorbaar mee mogen zingen. 
Ook in de laatste berichten aan u als ouders heeft ze gewezen op de Heere Jezus Christus als de 
enige weg tot behoud. 
Dominee Kommerie die de rouwdienst leidde, heeft een meditatie gehouden over psalm 31: 6 
In Uw hand beveel ik mijn geest. 
Ons onreine, zondige leven lijkt zo ongeschikt voor de reine, heilige hand van de Heere. Toch is er 
niets geschikter voor een arme zondaar dan die hand. Dat kan alleen omdat het kruis van Christus 
ertussen staat. Dat is ook de reden waarom de juf nu voor eeuwig bij Hem mag zijn en God mag 
verheerlijken. 
Ze ziet de dingen nu zoveel scherper dan wij ze zien en is voor eeuwig gelukkig. 
Dat is een troost voor haar man en kinderen, maar dat wil niet zeggen dat het gemis niet groot is. 
We wensen haar man en ook onze oud-leerlingen Rens en Gert en overige familie en vrienden 
heel veel sterkte toe met het dragen van dit verlies. 
 
Psalm 31:12 (berijmd) 
In Uwe hand zijn mijne tijden; 
'k Verlaat mij in mijn leed 
Op U alleen, Die weet 
De maat en 't einde van mijn lijden; 
Red mij van wie verbolgen, 
Ter dood toe mij vervolgen. 



 
Geboorte 
Bij familie De Gast werd op 4 oktober een zoon en broertje geboren. Ze noemen hem Aron. 
We willen de familie De Gast van harte feliciteren met de kleine Aron en hen Gods zegen 
toewensen bij de opvoeding. We wensen dat de kleine Aron al jong de Heere Jezus mag 
liefhebben! 
Aron is het kleine broertje van Lize uit groep 2. 
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 1/0 zijn er twee nieuwe leerlingen ingestroomd. We heten Chris en Mirjam van harte 
welkom op onze school.  
We hopen dat ze een goede en gezegende tijd hebben op de Hervormde School samen met de 
andere kinderen. 
 
Boekenmarkt en oproep 
A.s. donderdag houden we de boekenmarkt. We hebben voor de bovenbouw genoeg boeken om 
te ruilen. 
Helaas hebben we voor de onderbouw (groep 0,1 en 2) nog niet zoveel binnen. 
Daarom een noodoproep aan alle ouders van de school. Heeft u nog prentenboeken liggen 
die we mogen gebruiken voor de boekenmarkt? Wij zijn er blij mee! Graag morgen meegeven! 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Verbouwing 
De verbouwing van de school gaat gestaag door. Momenteel is de school volledig geïsoleerd en 
wordt er gewerkt aan een ventilatiesysteem dat volledig aan de nieuwste eisen voldoet. 
Later dit schooljaar zullen er zonnepanelen op het dak komen en krijgen we een nieuwe ib-ruimte. 
Ook zullen de meeste nevenruimtes worden gerenoveerd. Als dat af is hopen we na vier jaar 
verbouwen de school klaar te hebben voor de toekomst. Daar zijn we dankbaar voor! 
 
Volgende week vakantie 
Volgende week is het herfstvakantie. 
Hopelijk is het mooi weer zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen.  
We starten weer op maandag 25 oktober. 
 
Belangrijke data t/m de kerstvakantie 
18 t/m 22 oktober - herfstvakantie 
3 november -  dankdag  
5 november - schoolontbijt 
10 november - badmintontoernooi groep 7 
17 november - badmintontoernooi groep 8 
23 december – kerstfeestviering 
27 december t/m, 7 januari 2022 kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


