Opheusden, 1 december 2020

nieuwsbrief nummer 7

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Continurooster
Bericht van de MR
We willen u hartelijk bedanken voor het inleveren van de stembiljetten. 82% van de ouders heeft
de brief ingeleverd.
Uit de peiling blijkt dat 98% van de ouders voor een continurooster is.
In samenspraak met directie is besloten het continurooster vanaf heden in te voeren.
Met vriendelijke groet,
De MR van de Hervormde School te Opheusden
Fijn dat er nu duidelijkheid is! We willen de MR bedanken voor de fijne samenwerking in dit proces!
Ook met een continurooster blijven we afhankelijk van de overblijfmoeders die ervoor zorgen dat
de leerkrachten tussen de middag even pauze kunnen houden.
We zijn als team heel blij met deze groep moeders die hopelijk ook in de toekomst bereid blijven
om ons te ondersteunen.
Opbrengst Lesbos
De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben het prachtige bedrag van 2025 euro opgehaald voor de
gevolgen van de brand op Lesbos. Wij zijn ongelooflijk trots op onze kinderen die samen voor dit
prachtige bedrag hebben gezorgd.
Lieke van Dorland
Bij de familie van Dorland is een dochter en zusje geboren. Ze noemen haar Lieke.
Lieke is het zusje van Bram uit groep 1. We willen de familie van Dorland van harte feliciteren! We
wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding en wensen dat de kleine Lieke al jong de
Heere Jezus mag leren kennen en liefhebben.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Het duurt nog even, maar we willen u toch alvast melden dat er op D.V. 4 februari weer de
mogelijkheid is om nieuwe leerlingen aan te melden. Het gaat voornamelijk om leerlingen die voor
2 oktober 2022 vier jaar worden.
Het zal dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen wel anders gaan dan andere jaren:
Ouders die al een kind op school hebben kunnen van 8:30 uur tot 9:00 uur een inschrijfformulier
ophalen in het speellokaal. Uw kind krijgt dan een Bas boek mee naar huis.
Voor nieuwe ouders is er die dag de mogelijkheid om kennis te maken en de school te bezichtigen
Deze ouders worden verzocht om zichzelf op te geven, zodat wij een rooster kunnen maken voor
deze dag. Zegt het voort!
Ouderbijdrage
Denkt u aan het meegeven van de brief voor de ouderbijdrage?
Alvast bedankt!
Belangrijke data
14 en 16 december - contactavond groep 8
18 december – kerstfeestviering
21 december t/m 1 januari – kerstvakantie

18 januari - groep 0,1 en 2 ‘s middags vrij i.v.m. leerlingbespreking
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

