
 
 
Opheusden, 5 november 2021                          nieuwsbrief nummer 5 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Geboorte 
De families Rebel, Boot en Eerbeek ontvingen alle drie een dochter uit Gods hand. 
Het dochtertje van de familie Rebel wordt Cataleya genoemd. Bij de familie Boot werd Lois 
geboren en het dochtertje van familie Eerbeek heet Sofie. 
We willen deze families van harte feliciteren. We wensen de ouders veel wijsheid en Gods zegen 
toe bij de opvoeding. 
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 1/0 zijn er twee nieuwe leerlingen ingestroomd. We heten Wesley en Saar van harte 
welkom!  
We wensen hen Gods zegen toe en een fijne tijd, samen met de juffen/meesters en andere 
kinderen op onze school. 
 
Luizencontrole 
Gelukkig zijn we luisvrij. We willen de luizenmoeders weer hartelijk bedanken voor het werk. 
We zijn nog dringend op zoek naar 6 nieuwe luizenmoeders. Het is maar een paar keer per jaar 
een half uurtje werk. Als u ons wilt helpen kunt u contact opnemen met mij. 
Alvast hartelijk dank!  
 
Naar het bos 
Groep 3 en 4 zijn naar het bos in Hemmen geweest: 
Een paar kinderen uit groep 4 vertellen hoe ze het vonden: 
 
-Ik vond het leuk dat de boswachter iets leerde aan ons en ik vond de kleuren mooi! Rachel 
-Ik klom in een boom en ik zag een paddenstoel die rood was met witte stippen. Marlinde- 
-Er zijn heel veel verschillende bomen in het bos. Ook zijn er veel paadjes. Esther en Fenne 
-Ik heb in het bos een paddenstoel gezien. Rood met witte stippen. Lana 
-Ik weet niet meer wat ik geleerd heb, maar wel dat ik veel plezier heb gehad. Hanna 
-Ik heb geleerd dat paddenstoelen aan een boom groeien en dat de boom dan dood is. Jasmijn 
-Ik vond het heel leuk om in een boom te klimmen! Sandro 
-De bloementuin van het kasteel was heel leuk. Jammer dat het kasteel er niet meer is. Isabel 
 
Schoolontbijt 
Vandaag hebben we met meegedaan met het nationaal schoolontbijt. Het was gezellig om samen 
met de kinderen een heerlijk ontbijtje te eten.   
 
Badmintontoernooi verzet 
Het badmintontoernooi voor groep 7 en 8 is in verband met de nieuwe maatregelen verzet naar het 
voorjaar. 
 
Nieuw meubilair 
We zijn momenteel druk bezig met het uitzoeken van nieuw meubilair voor de bovenbouw. (Groep 
3 t/m 8) We hebben proefsetjes besteld en nemen de tijd om een zo goed mogelijke keuze te 
maken. We moeten er immers weer twintig jaar mee vooruit kunnen. 
We hopen aan het einde van dit schooljaar het huidige meubilair te kunnen vervangen. 



 
Dankdag 
Dankend doorgaan, dat was het thema van deze dankdag. 
 
Tijdens de kerkdienst stond het Bijbelgedeelte uit Genesis 8:20-22 centraal: 
20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein 
gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. 
21 En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den 
aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen hart is 
boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan 
heb. 
22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, 
en dag en nacht, niet ophouden. 
 
Noach kijkt terug 
Noach is een jaar in lockdown geweest. Wat zal dat moeilijk geweest zijn. Een jaar lang heeft hij 
alleen water gezien als hij naar buiten keek. 
Wat had Noach, toen hij in de ark was, veel om op terug te kijken. Honderdtwintig jaar lang heeft 
hij de mensen gewaarschuwd. De bouw van de ark was op zich al een preek. 
Noach heeft ook de straf gezien, want het water is gekomen en heeft heel de aarde bedekt. De 
Heere is niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig. Hij straft de zonde. Maar wat heeft de 
Heere veel geduld gehad voor het zover was. 
Wat heeft de Heere ook een geduld met ons. Hij roept ons elke dag op om ons te bekeren. 
 
Noach kijkt omhoog 
Als al het water weg is en Noach uit de ark komt, is de wereld leeg. Noach krijgt de opdracht om 
die te bebouwen en te bewonen 
Het eerste wat Noach doet, is omhoogkijken. Hij gaat de Heere danken. Hij bouwt een altaar en 
offert een brandoffer. De Heere neemt het offer van Noach aan. 
Ook ons heeft de Heere de afgelopen periode gespaard. Wat een reden om de Heere te danken. 
Hij wil onze dank ook aannemen. 
Noach beseft dat hij in alles de Heere nodig heeft. Dat geldt ook voor ons. Zonder Hem kunnen wij 
niets doen.  
 
Noach kijkt vooruit 
Daarna belooft de Heere dat Hij de aarde nooit meer door water zal laten vergaan. Hij sluit een 
verbond met Noach. Als teken van dat verbond geeft Hij de regenboog. 
Zo kan Noach met vertrouwen vooruitkijken. Hij mag dankend doorgaan. 
Zo kunnen wij met God ook vol vertrouwen de toekomst in.  
De ark is ook het beeld van de Heere Jezus. Als we naar Hem vluchten zijn we veilig. Hij heeft 
betaald voor de zonde en daarmee de straf die wij verdiend hebben op zich genomen. Iedereen is 
welkom om die Ark binnen te gaan. 
Bent u al veilig in de ark? 
 
Belangrijke data t/m de kerstvakantie 
23 december – kerstfeestviering 
27 december t/m, 7 januari 2022 kerstvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 
 
 
 
 
 



 


