
 
 
Opheusden, 26 november 2021                          nieuwsbrief nummer 6 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Nieuwe maatregelen 
 
De maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn  weer aangescherpt. Vanaf afgelopen woensdag gelden 
o.a. de volgende regels: 
 

 Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  
 Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
 Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.  
 Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve 

testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. 
Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij 
klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.    

 Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan 
alle huisgenoten in quarantaine.   

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te 
volgen:  

 Regelmatig handen wassen  
 Binnenruimtes ventileren  
 Geen handen schudden  

 
Verder is het belangrijk dat u aan ons doorgeeft als een kind positief is getest. Zeker als hij of zij in 
de besmettelijke periode (3 dagen daarvoor) op school is geweest. 
 
Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven is nog niet bekend of er binnenkort nieuwe 
maatregelen voor scholen gelden. 
  
Kerstfeest 
Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat we het Kerstfeest weer niet met ouders en kinderen, 
samen in de kerk kunnen vieren.  
We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het Kerstfeest en zullen met een alternatief 
komen. Daarover later meer… 
 
Open dag 
Op donderdag 27 januari hopen we weer een open dag te houden. Nieuwe ouders kunnen een 
kijkje nemen in de school en nader kennis komen maken.  
Tijdstip: 9:30 uur tot 20:00 uur. 
Vanwege de maatregelen zijn de ontmoetingen ook dit jaar weer alleen op afspraak. 
Aanmelden kan via:directie@dehervormdeschool.nl 
Zeg het voort! 
  
Ouders die al een kind op school hebben en opnieuw een zoon of dochter aan willen melden 
kunnen van 8:30 uur tot 9:00 uur een inschrijfformulier ophalen in het speellokaal. 
U kunt ook digitaal een inschrijfformulier opvragen bij ondergetekende.  
 
 



Goed doel 
In december gaan we actie voeren voor weeskinderen in Malawi. 
Malawi is één van de armste landen ter wereld? Er zijn veel problemen zoals hongersnoden en 
ziektes. Eén van de grootste problemen in Malawi is het grote aantal weeskinderen. Veel van deze 
kinderen hebben hun ouder(s) verloren door hiv/aids, malaria of honger. Vaak zijn ze zelf ook erg 
ziek. Zij staan er nu alleen voor, ze hebben niemand die voor hen kan of wil zorgen.  
  
Door actie te voeren kunnen wij deze kinderen en hun familie aan een toekomst helpen door ze 
hulp, onderdak en (Bijbel)onderwijs te geven, zodat ze eens zelf in hun behoefte kunnen voorzien.  
 
Op woensdag 2 december komt iemand van stichting Stephanos een presentatie houden over de 
werkzaamheden van de stichting in Malawi. 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen een kraskaart mee naar huis om geld op te halen en de 
kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan een sponsorloop houden op D.V. 16 december. Zij krijgen een 
sponsorlijst mee en gaan proberen zoveel mogelijk sponsors te vinden. 
De actie loopt tot woensdag 22 december. Op die dag wordt al het geld ingeleverd.  
De kinderen die het meeste geld ophalen per groep, krijgen een prijs en ook per groep is er wat te 
verdienen. 
Hopelijk wilt u de kinderen stimuleren en kunnen we op deze manier veel geld ophalen voor dit 
prachtige doel. 
 
Korfbal 
Omdat het korfbaltoernooi in Kesteren niet door kon gaan, hebben we zelf een korfbaltoernooi 
georganiseerd voor de kinderen van de bovenbouw op onze school.  
Onze gymmeester Hegeman heeft samen met de sportcommissie een prachtig plan in elkaar 
gesmeed om alle jongens en meisjes uit groep 5 t/m 8 de kans te geven om lekker te korfballen. 
Afgelopen maandag waren de groepen 5 en 6 aan de beurt. Het was een gezellige en sportieve 
middag en alle teams gingen met een prijs naar huis. 
Op maandag 6 december zijn de jongens en meisjes uit groep 7 en 8 aan de beurt. 
 
Adverteren Schoolkrant 
Binnenkort komt de schoolkrant weer uit. We zijn nog op zoek naar nieuwe adverteerders. Heeft u 
interesse dan kunt u contact opnemen met Liset Schulp. lschulp@dehervormdeschool.nl  
 
Ouderbijdrage 
Vandaag krijgen de kinderen een envelop mee met een brief over de jaarlijkse ouderbijdrage. 
Wilt u de brief voor 10 december mee terug geven naar school. 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Netheid 
Zoals u wellicht weet hebben we een schoolbreed gedragsproject. Elke week staat er een andere 
waarde centraal. De verschillende thema’s zijn: 

 We hebben respect voor elkaar. 
 We gedragen ons veilig 
 We zorgen voor elkaar 
 Samen staan we sterk 
 We houden het samen netjes 
 We spelen samen fijn op het plein 
 We spreken goede woorden 

 



In de afgelopen week hebben we samen gewerkt aan de schoolwaarde: 
‘We houden het samen netjes.’  
Juf Francien die onze school keurig netjes houdt na schooltijd was 
aangenaam verrast door de keurige kapstokken. 
Groep 3 heeft de Netste lokaal van de school-bokaal gewonnen. Zie de 
foto's.  
Dit is een wisselbeker, dus ook de andere groepen kunnen hem nog een 
keer winnen.  
Fijn dat alle klassen zich zo hebben ingezet om samen de school netjes te 
houden! 
 
Ventilatiesysteem 
Misschien heeft u aan de achterkant van de school de grote stalen kasten op het platte dak zien 
staan. Die zijn voor het nieuwe ventilatiesysteem. Deze apparaten gaan ervoor zorgen dat  er de 
hele dag door frisse lucht in de klaslokalen  aanwezig is  en het CO2 gehalte mooi op peil blijft. 
Momenteel zitten we in de testfase. Na de kerstvakantie zal alles op volle toeren draaien. 
 
Kindermonitor 2021 
De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud.  Het onderzoek 
gaat over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving.  Dit jaar vraagt de GGD ook 
naar de gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor 
het lokale gezondheids- en jeugdbeleid.  De gemeente zorgt voor goede plannen en voorzieningen 
voor kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter! 
Wilt u ook mee doen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen via 
www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 min.  
Alvast heel erg bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 
 
 
 
 


