
 
 
Opheusden, 17 december 2020                          nieuwsbrief nummer 8 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Thuisonderwijs 
Momenteel zijn we ons aan het voorbereiden op twee weken thuisonderwijs. 
De leerkracht van uw kind zal binnenkort meer informatie geven over het verloop van het 
thuisonderwijs. 
We doen ons best om ook mee te denken met de thuissituaties. Zo zullen we online instructies niet 
allemaal tegelijk geven en zullen we het huiswerk zo veel mogelijk beperken tot de hoofdvakken 
waar de kinderen gemiddeld zo’n drie uur per dag mee bezig zullen zijn. 
Voor de onderbouw zal een gepast programma worden samengesteld. 
Op maandag 4 januari hopen we te starten met online onderwijs. 
We wensen iedereen heel veel sterkte toe en schroom bij vragen of zorgen niet om contact met 
ons op te nemen. We willen graag meedenken! 
Voor vragen over de noodopvang kunt u contact opnemen met mij of met een van de ib’ers. 
De schoolmaatschappelijk werkster zal in de thuiswerkperiode wel spreekuur houden op school. 
Telefonisch is ook mogelijk. Wilt u gebruik van het schoolmaatschappelijk werk neem dan contact 
op met de ib’ers. (juf Nijland of Juf Sterk.) 
 
Overblijfmoeders 
Fijn dat er een heel aantal moeders zich beschikbaar hebben gesteld om pleinwacht te lopen 
tussen de middag. Op deze manier komt het overblijven niet op de schouders van een klein 
groepje moeders terecht en blijft het voor iedereen te doen. Als er nog meer moeders zijn die zich 
aan willen melden, horen we het graag!  
Veel ouders hebben het briefje ingeleverd over het wel of niet terugbetalen van het overblijfgeld. 
Momenteel zijn we bezig met de terugbetalingen.   
Van het geld dat niet wordt teruggevraagd zullen spellen worden gekocht voor het geval dat het 
een keer regent en de kinderen in de klassen moeten overblijven. 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen(herhaald bericht) 
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!  
 
Contactavond kleuters verzet naar 1 en 2 maart 
i.v.m. de thuiswerkperiode hebben we de contactavond van de kleuters verzet naar 1 en 2 maar 
Dat betekent ook dat de kleuters op 18 januari ’s middags niet vrij zijn maar gewoon naar school 
gaan. 
 
 
 
 



Kerst 
Het kerstfeest in de kerk gaat helaas niet door. Gelukkig konden  we het kerstfeest gisteren wel in 
de klassen vieren. Dat was fijn!  
 
Het thema waar we dit jaar bij stil stonden is ‘Licht in de nacht.’ 
Helemaal in het begin van de Bijbel lezen we dat God zegt: ‘Daar zij licht!’ en het wordt licht. Zo 
kunnen later de bomen en de dieren groeien en Adam en Eva van Gods prachtige schepping 
genieten.  
Maar helaas! Adam en Eva luisteren naar de duivel die ook wel de vorst van de duisternis wordt 
genoemd. Dan wordt het donker in hun hart. 
Maar God belooft Zijn Zoon (Het Licht der wereld) naar deze wereld sturen om de eindeloze kloof 
te overbruggen die er is ontstaan tussen God en de mens en om het weer licht te maken in ons 
hart. 
 
En Hij is gekomen. In die donkere nacht in Bethlehem waar de hemel plotseling openging en de 
herders getuigen waren van de engelen die het uitjubelden: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen en 
vrede op aarde in de mensen een welbehagen!’  
De herders krijgen de boodschap dat de Zaligmaker in Bethlehem is geboren. Ze zijn het Kind 
gaan zoeken en hebben Hem gevonden in de kribbe. Daarna zijn ze het gaan vertellen tegen 
iedereen die het maar horen wil. Maar het lijkt erop dat er nauwelijks mensen zijn die interesse 
tonen in de geboren Koning. 
De Heere Jezus zal later zeggen: ‘De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht.’ 
Wat aangrijpend! Hoe is dat bij ons? 
Maar het is God zelf die weer met een oplossing komt. De Heilige Geest is gekomen en die zorgt 
ervoor dat we aangeraakt worden en Jezus nodig krijgen.   
 
Misschien zegt u: ‘Het is zo donker in mijn hart. Misschien wel donker geworden door: 
eenzaamheid, ziekte, verdriet of zonde.’ Weet dan dat Hij bereid is om het licht te maken in uw 
leven en om vergeving te schenken. 
Hij wil ons redden. Niet een enkeling of alleen een bepaalde  groep mensen, maar er is een 
Zaligmaker beschikbaar voor iedereen. 
Het enige wat Hij vraagt is uw hart. Wat is het heerlijk als Jezus het voor het zeggen krijgt in ons 
leven. Dat geeft vrede, rust en blijdschap. Een beter leven is er niet!  
Ik wens iedereen gezegende kerstdagen toe! 
 
 
Belangrijke data  
21 december t/m 1 januari – kerstvakantie 
4 januari t/m 15 januari- thuisonderwijs 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 


