Opheusden, 20 januari 2021

nieuwsbrief nummer 8

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Corona
De eerste helft van het schooljaar hebben we nauwelijks last gehad van besmettingen. Daar zijn
we dankbaar voor.
Op dit moment lopen de besmettingen helaas behoorlijk op. De groepen 5, 7 en 8 zitten
momenteel in quarantaine omdat een aantal kinderen uit de groep corona hebben.
Als meer dan 10% van de leerlingen, in een groep, een positieve test heeft, moet de klas in
quarantaine. De ervaring leert inmiddels dat dit percentage heel snel oploopt nadat de eerste
besmetting wordt gemeld.
De quarantaine duurt 10 dagen. Op de vijfde dag kan een kind getest worden bij de GGD en na
een positieve uitslag mag een kind dan weer naar school.
Afhankelijk van het aantal leerlingen dat weer naar school komt, besluiten we of we weer fysiek les
gaan geven. Wel is er dan altijd de mogelijkheid om naar de noodopvang te komen.
Ook juf Baan, meester Boogert, juf Boogert en juf Pol zitten momenteel vanwege een positieve test
in quarantaine. Ook zijn er nog leerkrachten ziek.
U begrijpt dat we alle zeilen bij moeten zetten om voor elke groep een juf of meester te vinden
We hopen dat iedereen snel opknapt en de besmettingen terug lopen, zodat er verder geen
klassen thuis moeten blijven.
Wilt u een positieve (zelf) test altijd aan ons doorgeven?
Goed doel
Er is ruim 7500 euro opgehaald voor het goede doel! Wat een enorm bedrag! We zijn heel trots op
onze jongens en meisjes. Sommige kinderen hebben echt de longen uit hun lijf gelopen tijdens de
sponsorloop om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen.
Ook fijn dat er zoveel kinderen met hun kraskaarten hun steentje bij hebben gedragen en we op
deze manier de weeskinderen in het arme Malawi kunnen helpen.
Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk dank!
Binnenkort volgt nog een officieel momentje voor de overdracht van het geld.
Contactavonden groep 1/0,1 en 2
Volgende week zijn er op maandag en dinsdag contactavonden voor groep 1/0,1 en 2. Fijn dat we
u weer even kunnen spreken.
U kunt uzelf aanmelden via Parro.
Dicteerooster 2e helft 2021-2022
Welk dictee?
Dictee thema 4
Parkeerweekdictee 2 (herhaling thema 3 en
thema 4)
Dictee thema 5
Dictee thema 6
Parkeerweekdictee 3 (herhaling thema 5 en
thema 6)

Wanneer?
Dinsdag 25 januari 2022
Dinsdag 1 februari 2022
Donderdag 10 maart (i.v.m. vakantie)
Dinsdag 5 april
Dinsdag 12 april

Dictee thema 7
Dictee thema 8
Parkeerweekdictee 4 (herhaling thema 5 en
thema 6)

Dinsdag 17 mei
Dinsdag 21 juni
Dinsdag 28 juni

Blokfluitles
Een muzikale vraag…
Wist u dat muziek heel goed voor de ontwikkeling van uw kind is? Vanaf begin februari t/m juni
willen we weer blokfluitlessen op school verzorgen. Een blok van 20 lessen achter elkaar. Daarna
een zomerstop en vanaf oktober hopen we weer verder te gaan. Meldt u uw kind ook aan voor
deze muzieklessen? Vanaf groep 4 is iedereen hartelijk welkom om mee te doen!
We hebben een mooie, nieuwe en vrolijke blokfluitmethode gekocht. “Blokfluitstarter” heet het
boek. Hierbij kunnen de kinderen al vanaf de 3e les liedjes spelen onder begeleiding van een leuke
cd.
En wanneer ze mee blijven doen kunnen de kinderen die het leuk vinden D.V. volgend jaar
meespelen met het muziekorkestje van school! Dat vinden wij ook prachtig als er meer kinderen
meedoen!
We oefenen iedere week op dinsdag van 14.45 tot 15.15uur in de bibliotheek op school. Dan
spelen we veel samen en beleven we muziekplezier. De cd geeft ook een enorme stimulans om
goed te oefenen. En ook spelen we na verloop van tijd tweestemmige muziekstukjes. We
gebruiken een beloningssysteem met stickers om de vorderingen bij te houden. Belangrijk is dat er
thuis regelmatig even wordt geoefend en dat u daar op toeziet. Samen komen we verder.
De kosten voor de muzieklessen zijn 1 euro per les, dus voor het eerste halfjaar in totaal €20,00.
Het muziekboek is via ons te bestellen voor €15,00. Hierbij is de oefen-cd inbegrepen en ook is er
een korting van 5 euro vanaf gehaald. Een stukje wat de school als subsidie voor muziekonderwijs
geeft. Een blokfluit kunt u bestellen via internet, of ze zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel van Eck
in ons dorp. Bij voorkeur een houten blokfluit. Een enkele boring is iets eenvoudiger, maar een
dubbele boring is ook prima. Mocht het toch blijken na verloop van tijd dat de muzieklessen niet
aansluiten bij uw kind, dan krijgt u het overige lesgeld terug en kunt u het boek teruggeven, mits in
goede staat.
De muzieklessen worden gegeven door juf Boogert en juf Baan. U kunt uw kind aanmelden via:
sbaan@dehervormdeschool.nl of geef een briefje mee naar school. Graag vóór 27 januari. U hoort
na deze datum van ons of er genoeg aanmeldingen zijn om te kunnen starten. We hopen van wel!

Schoolmaatschappelijk werk
We hebben in september een enquête over het schoolmaatschappelijk werk afgenomen. Hierop
hebben 45 gezinnen antwoord gegeven, waarvoor dank! We zijn er echt wijzer van geworden. In

de bijlage kunt u een overzicht vinden van de gegeven antwoorden en de suggesties die gedaan
zijn.
Het schoolmaatschappelijk werk gaat wat veranderen, het spreekuur blijft bestaan, maar er komt
ook meer directe jeugdhulp de school in. Dit is een gebaar vanuit de gemeente om de kinderen en
de ouders te ondersteunen. Deze vorm van jeugdzorg komt tot stand als er uit overleg tussen u, de
schoolmaatschappelijk werkster en de school besloten is dat dit helpend zou kunnen zijn.
We hebben begrepen dat onze schoolmaatschappelijk werkster mw. Ten Hove op termijn door een
collega zal worden vervangen bij ons op school. Zodra we weten wanneer en wie dat is, hoort u
weer van ons. Volgende week dinsdag 25-01 is er weer een regulier spreekuur 's middags. Er zijn
nog plaatsen over. Wilt u een afspraak met mw. Ten Hove, geeft u dit dan door aan juf Sterk of
aan juf Nijland (msterk@dehervormdeschool.nl of gnijland@dehervormdeschool.nl). Aanbevolen!
Open dag (herhaald bericht)
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.
Willen deze ouders mij ook een mailtje sturen? Dan weet ik alvast waar we op kunnen rekenen.
Alvast bedankt!
Agenda t/m de voorjaarsvakantie
 Maandag/dinsdag 24 en 25 januari contactavond kleuters
 Maandag 27 januari Open dag
 Maandag 28 januari t/m vrijdag 4 maart voorjaarsvakantie
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

