
 
 
Opheusden, 16 november 2018                                 nieuwsbrief nummer 7 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 1/0 heten we Jasmijn Stegerman en  Dieter van Dam welkom bij ons op school. We 
wensen hen een goede, gezellige  en gezegende tijd toe op De Hervormde School. 
 
Een bericht van juf Bakker 
In deze nieuwsbrief even een kort berichtje over mijn gezondheid. De kuren die ik sinds juni kreeg, 
zijn helaas niet aangeslagen. Bij nader onderzoek bleek dat de kanker is uitgebreid. Er zijn nu in 
totaal 6 plaatsen in mijn lichaam ontdekt: het bekken en 5 rugwervels. Dat is een tegenvaller, 
nieuwe (zwaardere) kuren moesten gestart worden. Daar ben ik in/na de herfstvakantie goed ziek 
van geweest. Op dit moment gaat het gelukkig wat beter en volgende week krijg ik de eerste 
controle na het starten van deze nieuwe kuren. We hopen en bidden dat God deze kuren wil 
zegenen. Zoals ik al eerder geschreven heb, is de weg moeilijk, en gaat het tegen mijn wil en 
gevoel in. Maar toch... Ook wij hebben dankdag mogen ‘vieren’. God geeft ons nog zoveel! Tot nu 
toe is de ziekte nog niet in de organen ontdekt! Hij geeft moed en krachten! Elke dag opnieuw.... 
Juist in de (kleine) vele zegeningen zien we Zijn trouw! 
Hartelijk dank voor uw/jouw medeleven en gebed! Ook dat ervaar ik als een zegen!  
Hartelijke groeten, juf Bakker 
 
Zendingsgeld 
In oktober is er € 396,97 opgehaald voor de zending . We hebben dit geld hard nodig om onze 
sponsorkinderen te kunnen betalen. Hartelijk dank! 
 
Dankdag 
Dominee den Ouden heeft gepreekt over Jakob. De preek was eenvoudig en kindgericht. 
Toen Jakob op de vlucht was voor Ezau, had hij niet meer dan een steen om zijn hoofd op neer te 
leggen. Hij had gelogen en een woedende broer achter zich gelaten. Toch ziet God naar hem om. 
Hij komt in een droom tot Jakob en belooft hem dat Hij altijd voor hem en zijn nakomelingen zal 
zorgen.  
Toen beloofde Jakob: ‘’ Als God met mij is en mij beschermt, als Hij zorgt dat ik genoeg eten heb 
en kleren heb om aan te trekken en als ik ook weer veilig terug naar huis mag gaan, dan zal de 
Heere mijn God zijn.’ Jakob beloofde ook een tiende deel van alles wat hij kreeg aan de Heere te 
geven. Hij zette een steen rechtop en goot er olie over als herinnering.  
De Heere heeft woord gehouden en Jakob rijk gezegend. 
Jakob moest later herinnerd worden aan zijn eigen belofte: ‘Vooruit, blik terug. Kijk eens wat Ik in 
jouw leven heb gedaan. Ga naar Bethel en kom je gelofte na.’ Later heeft Jakob die gelofte aan de 
Heere betaald. 
Wij moeten onze eigen ‘Bethels’ niet vergeten. Het is goed om terug te denken aan de momenten 
dat God onze gebeden verhoorde en voor ons zorgde.  Daar mogen we de Heere voor danken 
want Hij is het waard. 
 
Badminton 
De kinderen uit groep 7 hebben afgelopen woensdag meegedaan met het jaarlijkse 
badmintontoernooi. Ze zijn tweede geworden. Het was een sportief en spannend toernooi. 
Volgende week is groep 8 aan de beurt. 
 



 
Driekleurenmodel  
Misschien heeft u de posters al zien hangen 
op school. Sinds vorige week werken we 
schoolbreed met het driekleurenmodel. 
Het driekleurenmodel is speciaal voor 
kinderen ontwikkeld om grenzen te leren 
herkennen bij zichzelf en bij de ander. De 
drie kleuren staan elk voor een mate van 
beleving die als wel of niet prettig wordt 
ervaren. Deze kleuren zijn gelijk aan het 
bekende verkeerslicht: groen, oranje en 
rood. 
Bij groen voel ik me prettig en het is veilig. 
Oranje is de ‘pas op kleur’. Dit is de kleur 
waarin je jouw grens moet aangeven, zodat 
je weer terug kunt naar groen. 
Bij rood is er duidelijk een grens 
overschreden. Er kan hulp worden gezocht 
bij bijvoorbeeld een leerkracht of de 
pleinwacht. 
Om de kinderen te helpen bij het aangeven 
van hun grenzen hanteren we de 
vierstappenaanpak. Die staat hiernaast 
beschreven op de poster. 
Het is goed om er thuis af en toe naar te 
vragen of bij grensoverschrijdende situaties 
te verwijzen naar het driekleurenmodel 
en/of vierstappenaanpak.  
 
Enquête 
Binnenkort ontvangt u een mail met de vraag om een enquête in te vullen over onze school. 
De uitslag wordt gebruikt voor het maken van een nieuw schoolplan. Hierin staan onze (verbeter) 
doelen voor de komende vier jaar. Het invullen kost ongeveer tien minuten van uw tijd. Alvast 
hartelijk bedankt! 
 
Adverteren in de schoolkrant  
Deze week zijn alle bestaande adverteerders benadert om opnieuw een advertentie te plaatsen in 
de schoolkrant. We zijn ook dit jaar op zoek naar nieuwe adverteerders. 
Wilt u adverteren in de schoolkrant om zo uw bedrijf te promoten en de school te steunen? Neemt 
u dan contact op door een mail te sturen naar: lschulp@dehervormdeschool.nl.  
 
Belangrijke data  
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 
 
ouderbijdrage 
Wilt u hier nog aan denken en de brief meegeven naar school? Alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


