
 
 
Opheusden, 3 oktober 2018                                   nieuwsbrief nummer 4 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Contactavond 
Op D.V. dinsdag 16 en woensdag 17 oktober zijn er weer contactavonden voor groep 3 t/m 8. In 
de bijlage zit de brief met informatie. Vandaag krijgen alle kinderen ook een papieren versie mee 
die u kunt invullen en uiterlijk 8 oktober mee terug kunt geven. 
 
Ouderavond 
Op 10 oktober houden we een ouderavond voor alle ouders. In de bijlage zit de uitnodiging. U kunt 
zich voor deze avond opgeven via: directie@dehervormdeschool.nl We hopen op een mooie 
opkomst.  
 
Afscheid dominee Den Ouden en Rebecca  
Dominee Den Ouden heeft afscheid genomen van de Hersteld Hervormde Gemeente van 
Opheusden. We vinden het erg jammer dat hij weggaat. Het was een moeilijke beslissing voor de 
dominee. Ze hadden als gezin graag nog een tijd in Opheusden gewoond, maar de weg van De 
Heere ging naar Sint-Maartensdijk in Zeeland.  
We zijn hem als school dankbaar voor de fijne diensten met biddag en dankdag die hij altijd 
aanpaste aan het niveau van de kinderen. 
De afscheidspreek ging over Galaten 6:14: 
Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus 
Christus… 
Dominee Den Ouden heeft elke kerkdienst gewezen naar het kruis van Christus. Dat kruis is onze 
redding. Zonder Jezus blijven we verloren mensen. Een dominee kan weggaan, maar Jezus blijft. 
Hij is altijd bereikbaar, voor de kinderen en voor ons allemaal. We hoeven niets mee te brengen. 
Hij wil onze zonden vergeven als we daarom vragen en kan ook elke dag ons hart reinigen. Er is 
geen beter leven dan dat met Hem. 
We wensen de dominee en zijn gezin een gezegende tijd toe in Sint-Maartensdijk. 
 
We hebben ook afscheid genomen van Rebecca. We vinden het erg jammer dat ze bij ons 
weggaat. Ze heeft bijna acht jaar bij ons op school gezeten. De kinderen in groep 8 vonden het 
ook erg jammer en waren er een beetje stil van. Rebecca heeft een afscheidsboekje gehad waarin 
alle kinderen van groep 8 en de meesters en juffen iets persoonlijks hebben geschreven. We 
wensen Rebecca nog een fijne tijd toe op de Juliana van Stolbergschool in Sint-Maartensdijk. 
  
Zendingsgeld 
We hebben in september € 380,55 euro aan zendingsgeld opgehaald. We willen u hartelijk danken 
voor de bijdrage voor onze acht sponsorkinderen. Hopelijk halen we in oktober weer een mooi 
bedrag op. 
 
Dierendag 
Morgen is het dierendag. Zoals eerder is vermeld, mogen de kinderen morgen (donderdag) van 
11:30 uur tot 12:00 uur hun dier laten zien op het grote plein. Wilt u wachten tot half twaalf voor u 
met de dieren het plein opkomt? Dit voorkomt een hoop onrust. 
 
 
 



Korfbal 
We hebben een leuk korfbaltoernooi achter de rug. Het weer was prachtig. De sfeer was goed en 
de kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan. Met maar liefs 6 bekers rijker kwamen we 
terug in Opheusden. 
De groepen 4,5 en 6 werden eerste. Groep 5 werd ook nog derde. Groep 7 haalde de tweede 
plaats en groep 8 werd tweede.  
Hieronder staan een aantal reacties van de kinderen: 
Jenta (gr4): Ik vond het erg leuk, want we hebben alles gewonnen. 
Rens (gr4): Ik vond het heel erg leuk! 
Geurt (gr4): Ik vond alles leuk! 
Milan (gr4):  Heel gaaf! 
Keano(gr4): Super leuk!  
Elvera(gr4): Ik vond het korfbaltoernooi super gaaf.  
Niels A(gr5): Vorige week hadden wij het korfbaltoernooi. We werden eerste en derde. 
Noud(gr 5): Het korfbaltoernooi was leuk. We hadden alles gewonnen. We waren eerste 
geworden. We hadden een goed team. Het was een mooi jaar. 
Saimon(r5): We gingen met auto’s. Toen we in Zetten waren gingen we wachten. We hebben 
tegen onze groep verloren. We werden derde en eerste. 
Hannah(gr7): Ik vond het korfbaltoernooi heel gezellig. De wedstrijden waren heel leuk. We 
hebben de derde prijs gewonnen. Naomi heeft gescoord. 
Naomi (gr7): Het is heel leuk dat we derde zijn geworden. Het was heel gezellig en heel sportief. 
Ik moest tegen mijn neefje korfballen en ons team heeft met 2-0 van zijn team gewonnen. 
Lieke(gr8): Het was super leuk en heel gezellig. Er hebben veel kinderen gescoord en iedereen 
had plezier. Het was lekker weer. De zon scheen en iedereen was actief. 
Femke(gr8): We gingen 19 september naar het korfbal. Van groep 4 t/m 8 was iedereen sportief 
en we hadden een leuke sfeer. Gelukkig ging het niet regenen maar was het lekker weer. Het was 
super gezellig! 
Pieter(gr8): We zijn zoals elk jaar weer gaan korfballen. Jammer dat niet iedereen mee deed. Elke 
groep heeft een beker gewonnen. Er zijn 6 bekers gewonnen. Het was lekker weer. 
 
Jaarmarkt 
Ook dit jaar zal er op de jaarmarkt weer een kraam zijn van de school. De jaarmarktcommissie is 
inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. Voor de grabbelton zijn ze nog op zoek naar kleine 
cadeautjes. Als u mee wilt helpen, kunt u kleine cadeautjes meegeven naar school. Dit mag 
worden ingeleverd bij de eigen juf of meester. Geeft u liever een vast bedrag dan kan dit natuurlijk 
ook. 
Alvast hartelijk dank! 
  
Nieuwe leerling 
Hanna Egglij is nieuw in groep 1/0. We heten Hanna hartelijk welkom en wensen haar een fijne en 
gezegende tijd bij ons op school. Hanna is het dochtertje van juf Egglij.  
 
Schoolreisje groep 3 t/m 7 
In de schoolgids staat dat groep 3 t/m 7 op 18 juni op schoolreisje gaat. Dit is verzet naar 25 juni.  
 
Fietsverlichtingsactie 
Het wordt weer vroeg donker. Fietsers zijn dan extra kwetsbaar in het verkeer. Goede verlichting is 
belangrijk! Repair Café Neder-Betuwe organiseert een fietsverlichtingsactie. Vandaag worden van 
14:00 uur tot 20:00 uur bij de Notenbalk fietsen gecontroleerd op verlichting en remmen. Daar 
waar nodig kan er gelijk een reparatie worden uitgevoerd. 
 
Christelijke Kinderboekenmaand   
De komende weken gaan we op school aan de slag met een wel heel bijzonder thema, namelijk 
vriendschap! We verklappen nog niet wat we allemaal gaan doen, maar u zult er via uw kind(eren) 
vast nog wel het een en ander over horen. Eén ding willen we wel even onder uw aandacht 
brengen, dat is namelijk de boekenmarkt. Hebt u thuis nog boeken liggen die misschien niet meer 
gelezen worden? Wilt u ze dan meegeven naar school? Wie weet kunt u er weer een ander kind 
mee blij maken. Want elk kind wat zelf een boek (liefst meerdere) ingeleverd heeft mag op 



donderdag 18 oktober één boek kiezen uit de verzameling ingeleverde boeken. We hopen 
natuurlijk dat er heel veel boeken ingeleverd worden, dan is er lekker veel keus! Ons streven is dat 
elk kind straks een boek mee kan nemen. Wilt u alleen boeken meegeven die geschikt zijn voor 
kinderen? Het maakt niet uit voor welke leeftijd, maar het liefst voor de eigen leeftijdscategorie. Als 
u leuke informatieboeken heeft mag dat ook. Let op: geen boeken met grof taalgebruik/vloeken, 
heksen en monsters. We hopen dat de kinderen zullen genieten van de activiteiten en dat ze nog 
meer leesplezier krijgen!  
 

 
 
 
 
Belangrijke data  
10 oktober - ouderavond voor alle ouders  
16 en 17 oktober - contactavond groep 3 t/m 7 
22 oktober – 26 oktober herfstvakantie 
6 november- studiemiddag team 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 
 
 


