Opheusden, 31 oktober 2019

nieuwsbrief nummer 5

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Dankdag
Volgende week woensdag is het dankdag. Er wordt dan geen les gegeven. Wel zullen de meesters
en juffen vanaf half tien op school zijn om met de kinderen naar de kerk te gaan. We hopen dat er
weer veel kinderen zullen komen.
We hebben alle reden om dankdag te houden. Wat heeft de Heere weer goed voor ons gezorgd in
het afgelopen jaar. Hij gaf ons het leven, eten, drinken, werk, school, en nog veel meer.
Het thema is dit jaar: ‘Genoeg te delen’. Van wat wij ontvangen mogen wij ook delen met anderen
die het minder hebben. Op school doen we dit bijvoorbeeld heel concreet door geld te sparen voor
onze adoptiekinderen zodat die ook elke dag brood hebben.
Maar het gaat niet alleen om het aardse brood. De Heere Jezus noemt zichzelf het Brood des
levens. Oftewel: het Brood dat leven geeft. Alleen dat Brood kan echt verzadigen. Dat is zijn
vergeving, zijn liefde, zijn trouw, zijn nabijheid, blijdschap en vrede. Als we daar zelf iets van
geproefd hebben, willen we dit graag ook delen met anderen.
Zijn er dan geen moeilijke omstandigheden meer als je van het Levende Brood hebt gegeten?
Jazeker, maar het bijzondere is dat de Heere Jezus juist in moeilijke omstandigheden dicht bij ons
wil zijn.
Hij dwingt ons niet, maar nodigt ons hartelijk uit om tot Hem te komen. Iedereen is welkom bij
Hem!
Tijdens de kerkdienst zal dit jaar gepreekt worden over de geschiedenis van de wonderbare
spijziging. (Johannes 6:1-15)
Tijdens deze dienst zal onze oud-predikant ds. Den Ouden voorgaan.
Na de dienst is het de bedoeling dat de kleuters in de klas worden opgehaald.
Iedereen is van harte welkom!
Onderwijsstaking
Volgende week woensdag 6 november gaat een groot deel van het onderwijzend personeel in
Nederland staken en actie voeren. Wij doen daar niet aan mee. Dat wil niet zeggen dat we ons
geen zorgen maken over de toekomst van het onderwijs. Er is moeilijk aan invallers te komen en
op vacatures komen nauwelijks reacties.
We voelen ons als school gezegend met de mensen die we hebben en zijn trots op onze collega’s
die vaak onder hoge werkdruk met zoveel passie hun prachtige werk uitoefenen.
We vinden het als team ook fijn dat we merken dat er vanuit de ouders waardering is voor de
meesters, juffen en andere werknemers van onze school en zijn dankbaar voor de betrokkenheid
en hulp die we van u krijgen.
Maar we voelen ons vooral gedragen door God die ons elke dag helpt om onze school draaiende
te houden.
We willen vragen of u voor onze school en het onderwijs in het algemeen wilt (blijven) bidden?
We zijn ook blij dat er een groepje moeders is die regelmatig samenkomt om voor onze school te
bidden. We hebben dit allemaal heel hard nodig.

Ouderavond
De ouderavond kon afgelopen dinsdag vanwege te weinig animo niet doorgaan. Dat is jammer
want we hoopten op een mooie avond met elkaar.
De avond zou gaan over de ontwikkelingstaken van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dat zijn: het sluiten van vriendschap, oplossen van problemen, elkaar helpen, samen spelen/
samenwerken, aansluiting vinden bij een groep.
De klas is een mooie leerschool hiervoor: kinderen beïnvloeden elkaar en de leerkracht kan ook
invloed uitoefenen op het groepsproces. Thuis geldt dit beïnvloeden net zo goed. Stelt u zichzelf
eens de vraag hoe u uw kind(eren) kunt helpen in deze aspecten van hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. We kunnen als school en thuis de handen hierbij ineenslaan. In het begin van het
nieuwe jaar gaan we waarschijnlijk voor een herkansing om er samen met u verder over door te
spreken.
Nationaal Schoolontbijt
Volgende week vrijdag doen we weer mee met het nationaal schoolontbijt. De kinderen moeten
dan zelf een bord, beker en bestek meenemen. Voor de rest wordt gezorgd. Wat dat allemaal is,
staat in de bijlage.
Geboren
Bij de familie Zwaagstra is een zoontje geboren. Zijn naam is Levi.
Levi is het broertje van Elise uit groep 1.
We wensen de ouders van Levi veel zegen en wijsheid toe bij de opvoeding! Hopelijk mogen jullie
veel genieten van jullie zoontje.
Het allerbelangrijkste is dat Levi al jong de Heere Jezus mag leren kennen als zijn Zaligmaker. Dat
wensen we hem toe.
Jaarmarkt
Op de jaarmarkt is er 2200 euro verdiend voor de school. Daar zijn we blij mee. We willen de
moeders van de jaarmarktcommissie hartelijk danken voor het vele werk dat er is verzet. Ook de
andere ouders die geholpen hebben achter de kraam willen we hartelijk bedanken! Ook willen we
de sponsoren Dikkenberg en Tierenlantijn vriendelijk bedanken voor hun bijdrage!
De fiets is dit jaar weer gewonnen door een leerling van onze school. Dat is leuk. Dit keer was
Ranómi van de Pol uit groep 5 de gelukkige winnaar. We wensen haar veel plezier toe met haar
nieuwe fiets.
Omdat we vorig jaar een nieuwe voetbalkooi hebben betaald van het actiegeld moeten we nu weer
even sparen om in de toekomst weer iets moois voor op het plein te kunnen betalen.
Iedereen die iets heeft bijgedragen, hartelijk bedankt!
Boekenmarkt
Voor de vakantie hebben we weer een boekenmarkt gehouden. Alle kinderen konden een boek
uitkiezen. Iedereen bedankt voor het meegeven van de
boeken. Het was weer een succes! Ook de moeders die
geholpen hebben met de organisatie hartelijk dank!
Het is goed om het lezen thuis ook te promoten.
Hieronder staan 10 redenen waarom lezen superbelangrijk
is:
1 Lezen is het beleven van een verhaal.
(Verhalen geven betekenis aan ons leven.)
2 Lezen geeft kennis.
(Nieuwe woorden en begrippen en info over
gebeurtenissen en culturen)
3Lezen geeft inzichten.
(Hoe werkt dat? Wat komt er allemaal bij kijken? Etc.)
4 Door lezen leren concentreren.
(Spanningsboog, aandacht in minuten, kwartier, half uur, uren…)
5 Door lezen leren we verwoorden.
6 Door lezen leren we over moraal. (Wat zijn de waarden en regels in een bepaalde cultuur.)

7 Door lezen leren we over gevoelens van anderen.
8 Lezen over intenties van anderen (Waarom wil die persoon dat?)
9 Lezen is ontspannend. (Een boek lezen geeft veel meer ontspanning dan achter een
beeldscherm zitten.)
10 Lezen is leuk.
Week van de pleegzorg
Van 30 oktober tot 6 november is het Week van de Pleegzorg en wordt er landelijk extra aandacht
gevraagd voor de werving van pleeggezinnen.
De gemeente Neder-Betuwe heeft gevraagd of wij de brief (zie bijlage) willen verspreiden.
Belangrijke data t/m december
6 november - dankdag
2 december - leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij
9 en 10 december contactavond groep 1-2
9 en 11 december contactavond groep 8
20 december kerstfeestviering
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

