Opheusden, 5 november 2020

nieuwsbrief nummer 5

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Juf Zaaijer
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de gezondheidstoestand van het
dochtertje van juf Zaaijer.
Menthe is inmiddels geopereerd en dat is gelukkig voorspoedig verlopen. Inmiddels is ze weer
thuis om verder te herstellen. Waarschijnlijk zullen in december de behandelingen worden
voortgezet.
We wensen Menthe veel sterkte en beterschap toe! Ook juf Zaaijer wensen we samen met haar
man en zoon sterkte toe!
Juf Bron
Juf Bron heeft prachtig nieuws. Ze is in verwachting! We willen de juf en haar man van harte
feliciteren met dit mooie nieuws. We wensen haar een goede zwangerschap toe en hopelijk wordt
er straks een gezond kindje geboren.
Juf Bron hoopt begin april met zwangerschapsverlof te gaan.
Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn er 3 nieuwe leerlingen ingestroomd.
We heten Joas, Jaivey en Oscar hartelijk welkom en wensen hen een goede en gezegende tijd toe
op onze school!
Voorleesontbijt
Morgenvroeg doen we schoolbreed mee met het nationale voorleesontbijt.
Dat betekent dat de kinderen niet hoeven te eten voor ze naar school gaan. Wij zorgen voor een
heerlijk ontbijtje.
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten wel zelf een bord, bestek en een beker meenemen naar
school.
Tijdens het ontbijt wordt er lekker voorgelezen
Dankdag
Gisteren was het dankdag. Fijn dat we ondanks de omstandigheden met de kinderen naar de kerk
konden.
De preek ging o.a. over Ruth die samen met haar schoonmoeder vanuit Moab naar het land Israël
ging. Als een arme weduwvrouw kwam ze in Israël aan en mocht ze de achtergebleven korenaren
op de akkers oprapen om aan eten te komen. Maar de Heere zorgt voor haar. Hij geeft niet alleen
te eten maar geeft haar ook een man waar ze mee trouwt. En uit dat huwelijk wordt later koning
David geboren en nog veel later de Heere Jezus.
Dat had Ruth niet durven hopen toen ze arm en berooid in Israël aankwam. Ze had als asielzoeker
immers nergens recht op.
De Heere geeft ook ons veel meer dan waar we recht op hebben.
Hij gaf ons de afgelopen periode eten, drinken, school, werk, gezondheid, elkaar en nog veel
meer. Ook onder de huidige omstandigheden gaf hij nog zoveel zegeningen. En het belangrijkste
is: Hij gaf Zijn Zoon. Iedereen die in Hem gelooft zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven
krijgen.
We willen dominee Van de Kamp hartelijk bedanken dat hij bereid was om op een kindvriendelijke
manier te preken!

Goed doel
Groep 3 t/m 6 voert momenteel actie voor de vluchtelingen op Lesbos die door de brand alles zijn
kwijtgeraakt. De kinderen hebben een kluskaart of een kraskaart meegekregen om geld te
verdienen.
We hopen op een mooie opbrengst. De actie loopt tot volgende week vrijdag. Wilt u dan het geld,
in een gesloten envelop met de naam van het kind en het bedrag erop, meegeven naar school?
Corona
We zijn dankbaar dat we tot nu geen klassen naar huis hebben, hoeven sturen.
Wel zijn er kinderen die in quarantaine zitten of zaten. In dat geval wordt de desbetreffende klas op
de hoogte gebracht en zorgen wij ervoor dat de kinderen thuis aan het werk kunnen.
Boekenmarkt
Voor de vakantie hebben we weer een boekenmarkt
gehouden. Alle kinderen konden een boek uitkiezen.
Iedereen bedankt voor het meegeven van de boeken.
Leuk dat alle kinderen op deze manier weer een boek
hadden om te lezen.
We willen de moeders die meegeholpen hebben om er
iets leuks van te maken, hartelijk bedanken!
Belangrijke data tot de kerstvakantie
6 november – schoolontbijt
18 december – kerstfeestviering
14 en 16 december - contactavond groep 8
21 december t/m 1 januari - kerstvakantie
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

