
 
 
Opheusden, 17 oktober 2018                                 nieuwsbrief nummer 5 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Dhr. Snoei 
Dhr. Snoei is vorige woensdagavond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een 
hersenbloeding gehad. Zijn  linker been en arm zijn momenteel verlamd. Wat moeilijk voor hem en  
zijn vrouw. Ze hadden na de kuren van de afgelopen maanden net hoopvolle uitslagen ontvangen. 
We wensen dhr. Snoei veel sterkte toe! Ook zijn vrouw en kinderen die veel te verwerken krijgen, 
wensen we veel kracht en sterkte toe. Het is ons gebed dat God  voor hen wil zorgen in deze 
moeilijk weg en dat ze ondanks alles zorgen Zijn nabijheid mogen ervaren. 
Dhr. Snoei verblijft in het: 
UMC  Utrecht 
Heidelberglaan 100 
3584CX Utrecht 
C3 west kamer 25 
 
Kerstboeken 
Vandaag krijgen de kinderen een lijst mee om een kerstboek uit te zoeken. 
Wilt u het ingevulde formulier uiterlijk a.s. vrijdag weer mee terug geven naar school? 
Alvast bedankt! 
 
Ouderavond 
Op D.V. 10 oktober was er een ouderavond over groepsdynamiek. We waren blij met de opkomst! 
Het was een leerzame en gezellige avond. In plaats van achterover leunend naar een verhaal 
luisteren, werden we gelijk in groepen aan het werk gezet. We moesten een levende schuifpuzzel 
oplossen waarbij het accent lag op samenwerken: Wie neemt de leiding? Hoe gaan we het 
aanpakken? Het ging er fanatiek aan toe en het was gezellig. Daarna werd er geëvalueerd. Dit is 
precies wat we met de kinderen doen. Een leuk spel doen dat meer  betekenis krijgt als je gaat 
evalueren: Wat ging er goed? Wat moet er anders? En hoe doe je dat?  
Daarna hebben we het gehad over grenzen verleggen en grenzen aangeven. 
In groep 6 en 8 werken we met kleuren om kinderen te helpen hun grens aan te geven: 

• Groen: prettig en veilig 
• Oranje: Pas op, geeft je grens aan! 
• Rood: te ver! ga terug! 

Een leerkracht of ouder kan trouwens ook deze kleuren aangeven voor zijn eigen grenzen.  
Grenzen aangeven is moeilijk. De vierstappenaanpak kan daarbij helpen: 

• Denk na: Wat gebeurt er? Welke kleur geef je de situatie? 
• Maak oogcontact:  Laat zien dat je niet bang bent voor de ander! 
• Geef grenzen aan: Vertel het tegen diegene als je iets niet leuk vindt! Is het oranje? Zorg 

dat het weer groen wordt!  
• Neem afstand: Blijf het oranje/rood? Neem even afstand! 

 
Na de studiemiddag in november gaan we het driekleurenmodel ook toepassen in de andere 
groepen. In elke klas komt dan een poster te hangen met de kleuren en de vier stappen. 
 
In de bijlage vindt u allerlei tips en activiteiten voor thuis. 
 
 



Mad Science 
Op vrijdag 9 november komt  Mad Science weer een science show op onze basisschool 
verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe 
naschoolse wetenschap en techniekcursus. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
Veiligheid bij het brigadieren en op tijd komen 
Nu de dijk is afgesloten, komen er veel grote vrachtwagens door het dorp. Daarom willen we u 
vragen de auto’s deze week niet bij school te parkeren zodat we nog enigszins overzicht kunnen 
houden. 
Voor de veiligheid van de kinderen willen we u vragen om: 

• de looproutes van de fietsers vrij te houden; 
• Af te stappen voordat u en de kinderen de stoep opgaan; 
• Zoveel mogelijk over te steken bij de zebra; 
• Auto’s niet naast het zebrapad te parkeren; 

 
Verder willen we vragen of u ervoor wilt zorgen dat uw kind op tijd op school is. De bel gaat om 
8:27 uur zodat we om 8:30 uur kunnen beginnen. Dit geldt ook voor de kleutergroepen. 
We rekenen op uw medewerking! 
 
Jaarmarkt 
Ook dit jaar staan we weer met een kraam op de jaarmarkt. De jaarmarktcommissie is momenteel 
druk bezig met de voorbereidingen. De kraam wordt gesponsord door Tierelantijn. Dikkenberg 
Tweewielers heeft weer een fiets geschonken. Er zijn ook andere sponsors en mensen die een gift 
hebben gegeven. En niet te vergeten de cadeautjes voor de grabbelton. Alvast bedankt! We hopen 
op gezellige dagen tijdens de jaarmarkt en op een mooie opbrengst voor de school. 
We sparen nog even door voor de nieuwe voetbalkooi die momenteel wordt aangelegd. 
In de week na de vakantie worden de werkzaamheden afgerond en kunnen we gebruik maken van 
een nieuw stuk plein waarop een spiksplinternieuwe voetbalkooi staat. 
Allemaal bedankt voor uw bijdrage!  
 
WVO kunstijsbaan 
Misschien heeft u het al gehoord, maar vanaf 17 december komt er een kunstijsbaan voor het 
gemeentehuis in Opheusden. Namens de WVO zijn we uitgenodigd om tijdens schooltijden te 
komen schaatsen.  
De schaatsen worden ter plaatse kosteloos beschikbaar gesteld. Er zijn speciale schaatsen / 
attributen voor de kleinere kinderen en er is EHBO aanwezig. 
We vinden dit een erg leuk initiatief van de Opheusdense ondernemers waar we graag gebruik van 
maken. 
Meer informatie volgt later. 
 
Dierendag  
Op dierendag mochten kinderen hun dier laten zien op school. Ik heb heel veel verschillende 
soorten dieren gezien. Er liep zelfs een koe op het plein. Leuk om te zien hoe trots sommige 
kinderen op hun dier zijn. 
Dieren zijn belangrijk voor kinderen. De bekende pedagoog Wim ter Horst zegt hierover: De dieren 
zijn verwanten van de mens. Een kind kan niet goed zichzelf vinden als het nergens in zijn 
omgeving dieren vindt* 
*Uit: Het herstel van het gewone leven (W. ter Horst) 
 
Luisvrij 
Afgelopen maandag hebben de luizenmoeders een extra controle gedaan in alle groepen. 
Gelukkig zijn we luisvrij. Na de vakantie is er weer controle. Wilt u erop toezien dat uw kind geen 
gel in het haar heeft of vlechten?  
Wie geen luizencape heeft, kan er een bestellen bij mij. Ze kosten € 2,50  
 
Bijna vakantie 
Het is voor de kinderen en leerkrachten tijd om weer even uit te rusten. Misschien zien we elkaar 
op de jaarmarkt. We wensen u en de kinderen een fijne vakantie toe! 



Maandag 29 oktober starten we weer.  
 
Belangrijke data  
6 november- studiemiddag team 
3 december-groep 0-2 ‘s middags vrij i.v.m. leerlingbespreking 
10 december-contactavond groep1/2 en groep 8 
11 december-contactavond groep1/2 
12 december-contactavond groep 8 
21 december-kerstfeestviering 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
 
R. Arends 


