
 
 
Opheusden, 3 december 2019                          nieuwsbrief nummer 7 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juffen afwezig en vervanging 
Juf Boogert is momenteel afwezig. Ze heeft onlangs voor de tweede keer dit jaar een miskraam 
gehad waardoor alles even teveel is geworden. We wensen de juf en ook de meester die al veel 
mee hebben gemaakt veel sterkte toe. Hopelijk mag ze spoedig weer herstellen zodat ze haar 
werk weer op kan pakken. Juf Zaaijer vervangt haar op maandag en 1 dag in de week is er een 
invaller. 
Juf Van Wendel de Joode is momenteel ook afwezig. Ook zij moet voorlopig even rustig aan doen. 
We wensen de juf veel sterkte toe. Hopelijk zien we haar snel weer terug op school. Ze wordt 
momenteel vervangen door juf van Bragt. 
In groep 3/4 wordt het ouderverlof van juf Eikelboom momenteel 1 dag ingevuld door juf Maasse 
en 1 dag door een andere juf. Na de kerstvakantie staat juf Eikelboom weer twee dagen voor de 
groep. Gisteren is ze alvast een dagje in haar toekomstige groep geweest om kennis te maken en 
te observeren. 
 
Juf van Deelen 
Op donderdag 21 november is plotseling de moeder van juf van Deelen overleden. Heel moeilijk 
voor de juf die opeens een groot verlies krijgt te verwerken. Vorige week dinsdag was de 
begrafenis. We wensen haar samen met haar man, kinderen en verdere familie veel sterkte toe. 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Het duurt nog even, maar we willen toch alvast melden dat we op D.V. 27 januari weer een open 
morgen en avond organiseren om nieuwe leerlingen op te geven. Het gaat voornamelijk om 
leerlingen die voor 2 oktober 2021 vier jaar worden. Zeg het voort! In de bijlage vindt u alvast de 
advertentie die ook in de krant komt te staan. Dan kunt u die evt. doorsturen naar 
belangstellenden. 
 
Actievoeren voor Stéphanos                                               
Stel dat je helemaal alleen bent…                                 
Stel dat je niemand hebt die voor je zorgt... 
Stel dat je alleen moet overleven, op straat… 
 
Voor ongeveer 2 miljoen weeskinderen in Malawi is dit hun dagelijks leven! Stéphanos zet zich in 
om deze kinderen en hun familie te helpen. Wij willen daarom dit jaar actie gaan voeren voor 
stichting Stephanos. 
Aanstaande donderdag krijgen de kinderen een presentatie te zien over dit goede doel en krijgen 
ze uitleg over de acties. 
 
Acties: 
Groep 1 t/m 4 gaat geld verdienen met een kraskaart. 
Groep 5 gaat pepermunt verkopen. 
Groep 6 gaat kaarten verkopen. 
Groep 7 en 8 houden een sponsorloop op dinsdag 17 december. 
 



Het is fijn als de doosjes pepermunt of kerstkaarten die niet verkocht worden zo snel mogelijk mee 
terug naar school worden gegeven. Dan kan iemand anders ze verkopen. Alle overgebleven 
spullen moeten uiterlijk op 19 december zijn ingeleverd. 
Degene die per klas het meeste geld ophaalt krijgt een prijs. 
We hopen dat we weer veel geld op kunnen verdienen voor onze naasten in nood! 
 
Wist u trouwens dat Malawi één van de armste landen ter wereld is? 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, 
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 kinderen en hun familie aan een toekomst helpen door ze hulp en 
(Bijbel)onderwijs te geven, zodat ze eens zelf in hun behoefte kunnen voorzien. Helpt u mee? 
 
Lucas 
Bij de familie Arends is een zoon en broertje geboren. Ze noemen hem Lucas. Lucas is het 
broertje van Elise uit groep 2. 
Hopelijk mag Lucas al jong de Heere Jezus leren kennen als zijn Zaligmaker. We wensen de 
ouders veel vreugde en wijsheid toe bij de opvoeding. 
 
hand-,voet en mondziekte 
Er zijn op school een paar kinderen die de besmettelijke hand-,voet en mondziekte hebben. 
In het kort: 

 Vooral jonge kinderen tot 10 jaar krijgen hand-, voet- en mondziekte. (lang niet iedereen) 
 Er komen vlekjes en blaasjes in de mond, op de handen en op de voeten. 
 Uw kind kan snotterig worden, met keelpijn, lichte koorts en hoesten. 
 Andere klachten kunnen zijn: buikpijn, misselijk worden, geen zin om te eten, overgeven en 

diarree.  
 Geef uw kind extra te drinken. Geen vruchtensap, want dat geeft pijn in de mond.  
 Zorg dat uw kind genoeg rust krijgt. Naar buiten kan gewoon.  
 Geef zo nodig paracetamol.  
 De ziekte kan door verschillende virussen komen. 
 Binnen 2 weken gaan de klachten vanzelf over. 

Meer informatie kunt u vinden op:  https://www.thuisarts.nl/hand-voet-en-mondziekte/mijn-kind-heeft-hand-
voet-en-mondziekte 
 
Overblijven 
De overblijf coördinatoren zitten steeds vaker met de handen in het haar om het overblijven op een 
goede en veilige manier geregeld te krijgen. Dus nogmaals een dringende oproep om u aan te 
melden als overblijfmoeder. 
Aanmelden of informatie opvragen kan via Erika Mauritz: 06-17266540 
Verder zullen we ons als school erop moeten bezinnen of deze manier van overblijven 
toekomstbestendig is. Zeker omdat we merken dat er jaarlijks meer kinderen overblijven, maar 
minder overblijfmoeders beschikbaar zijn. 
 
Digitale agenda 
De groepen 4 t/m 8 gaan binnenkort gebruik maken van een digitale agenda.   
De leerkracht van uw kind(eren) mailt het huiswerk niet meer elke week, maar u/uw kind kan het 
huiswerk zelf opzoeken op de site van de school.  
In de mail die u heeft gehad staat een duidelijk beschrijving voor het inloggen. 
Ook kan er gewoon gebruik gemaakt worden van een papieren agenda. Die is op school gratis te 
krijgen. Als er gebruik gemaakt wordt van een eigen agenda moet die passen bij de identiteit van 
de school. Verder staat het huiswerk in elke groep ook op het bord, zodat kinderen ten alle tijde 
kunnen kijken wat hun huiswerk is en eventueel over kunnen schrijven in hun agenda.  
 



0 groep/ schoonmaken 
Na de vakantie zal lio-stagaire juf Verwoert starten met een 0 groep. Volgende week woensdag 11 
november gaan we het lokaal schoonmaken. Extra handen zijn meer dan welkom! We starten om 
half negen. 
 
Buurtsport 
In de bijlage vindt u de nieuwe flyer met data voor de buurtsport in december.  
 
Belangrijke data  
9 en 10 december contactavond groep 1-2 
9 en 11 december contactavond groep 8 
17 december sponsorloop groep 7 en 8 
19 december inleveren kerstkaarten en pepermunt 
20 december kerstfeestviering 
27 januari open dag en avond i.v.m. aanmelding nieuwe leerlingen 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 


