
 
 
Opheusden, 17 december 2019                          nieuwsbrief nummer 8 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Bakker 
Een bericht van juf Bakker: 
 
Via deze nieuwsbrief wil ik u allemaal gezegende kerstdagen toewensen en een voorspoedig 
nieuwjaar!  
Oud- en nieuwjaarsdag heb ik nooit als fijne feestdagen ervaren. Het maakt me wat weemoedig en 
onzeker wat het nieuwe jaar zal brengen. De laatste jaren is dat gevoel door de ziekte alleen maar 
sterker geworden, want helaas gaat de ziekte door.... Naast vele uitzaaiingen in mijn botten en in 
de rug zijn er nu ook (nog kleine) uitzaaiingen in mijn lever geconstateerd. De behandelingen 
worden steeds iets zwaarder, mijn conditie steeds wat minder. 
Het meeleven vanuit Opheusden doet me goed, verwonderd ben ik over het feit hoe vaak de 
kinderen op school voor me willen bidden.... Een muur van gebeden wordt ervaren! De laatste tijd 
heb ik leren leven bij de dag. Elke dag is een geschenk van God, elke dag wil Hij voor ons zorgen. 
Gelukkig mag ik genieten van alle goeds dat Hij dagelijks geeft. Dat biedt houvast voor de 
toekomst, voor het nieuwe jaar. Dat wil ik u ook toewensen: wat de toekomst ons ook brengt, mij 
geleidt des Heeren Hand! 
Hartelijke groeten, 
Juf Bakker 
 
We wensen juf Bakker en haar man, maar ook Rens en Gert veel sterkte toe als de weg zo 
moeilijk en zwaar is. We blijven voor hen bidden. Bidt u mee?  
 
Kerstfeest 
Met kerst denken we eraan dat Gods Zoon naar deze wereld kwam. Hoe deed Hij dat? 
Door mens te worden. De Heilige Geest kwam over Maria Zijn moeder die in verwachting raakte 
van Gods eigen Zoon. Niet te bevatten!  
Je verwacht dat dit Kind geboren wordt in een paleis of in een prachtig huis, maar niets is minder 
waar. Jezus wordt geboren in een beestenstal. En toen Hij geboren werd, was er geen wieg of een 
bed maar werd Hij in een voerbak gelegd. 
Misschien denkt u waarom zo’n vernederende geboorte voor de Heere Jezus? 
Dat heeft alles te maken met het doel waar Hij voor naar deze wereld kwam. Hij kwam om het 
weer goed te maken tussen God en de mensen. Daarvoor moest betaald worden. Hij betaalde met 
Zijn leven. Wat een liefde! 
Zonder Hem redden we het niet. Dan staan we straks voor eigen rekening voor Gods rechterstoel. 
Laat het daar niet op aankomen want er is een Borg beschikbaar. Heeft u daar behoefte aan? Ga 
naar Jezus. Hij wil u redden. Zijn naam is ook Immanuёl. Dat betekent: God met ons. 
Als we dat tot ons door laten dringen worden we stil, maar is er ook alle reden om kerstFEEST!  te 
vieren.  
 
Kerstfeestviering 
We willen u weer hartelijk uitnodigen voor het komende kerstfeest, D.V. vrijdag 20 december. Het 
kerstfeest begint om 19.00 uur en wordt in de Hervormde kerk van Opheusden gehouden. 
Fijn dat dhr. Van Dijk weer wil begeleiden en dat ds. Van de Kamp voor de sluiting wil zorgen. 
De kinderen en wij als team, zien er erg naar uit. We hopen weer op een prachtig kerstfeest voor 
jong en oud! De kinderen worden tussen 18.30 en 18.40 uur op school verwacht. 



We hebben net als vorig jaar wel een paar verzoeken. We stellen het erg op prijs als het kerstfeest 
eerbiedig en ordelijk kan verlopen. 
Net als vorig jaar willen we niet dat er gesnoept wordt tijdens de kerstfeestviering. Snoep leidt erg 
af. En we weten ook dat snoep kinderen druk maakt. 
We willen goede afspraken met de kinderen maken: 
- Snoep is niet welkom. 
- We willen niet dat de kinderen tussendoor naar de wc gaan, alleen bij uiterste nood. 
- Ook is het hinderlijk als er gepraat wordt tijdens het programma. 
We willen ook aan u vragen of u ons hierin wilt steunen door daar met uw kinderen over te praten. 
Daarnaast hebben we het verzoek om niet te fotograferen tijdens het programma en te blijven 
zitten. 
We willen u vragen om tijdens de kerstfeestviering uw mobiel uit te zetten. 
 
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat kinderen van 2-3 jaar het nog erg moeilijk vinden om 
stil te blijven, wat begrijpelijk is. We willen u daarom vragen hen nog niet mee te nemen naar het 
kerstfeest. 
 
Het kerstfeest is ook rechtstreeks te beluisteren. Dat is fijn voor de zieke ouders en kinderen, 
diegenen die op moeten passen en voor de andere belangstellenden. U kunt terecht op de website 
van de Hervormde kerk van Opheusden: www.hhgopheusden.nl. 
 
Na afloop van het kerstfeest worden de kinderen nog op school verwacht om het kerstboek op te 
halen. Ook kunnen de kinderen en u als ouders nog de meester of juf een hand schudden. 
Als het goed is, gaan er meer deuren van de school open na het kerstfeest. Dan hoeft u minder 
lang te wachten. Wilt u de school verlaten via de hoofdingang? 
 
Collecte voor stichting ‘Oortjes voor Mace’  
Na afloop van de kerstfeestviering zal er een collecte worden gehouden voor de stichting ‘Oortjes 
voor Mace’. 
Mace is het broertje van Morris uit Groep 1. Mace is geboren zonder oortjes. Een operatie kan 
ervoor zorgen dat ook Mace oortjes krijgt. Maar die is heel duur (100.000 USD) en kan alleen in 
Amerika worden uitgevoerd. Daarom is de stichting ‘Oortjes voor Mace’ in het leven geroepen. 
We willen deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen! 
 
Op de website https://oortjesvoormace.nl/  kunt u alles vinden over Mace, de stichting en de 
operatie. Ook kunt u via deze website geld doneren. 
 
Parkeren bij Albert Heijn 
Onze buurman, Albert Heijn, heeft parkeerplaatsen nodig vrijdagavond. Er zijn wel wat plaatsen 
beschikbaar voor ons tijdens de kerstviering, maar het moet ook voor AH leuk blijven. 
Een vriendelijk verzoek om de auto in de wijk te parkeren en zeker niet vooraan bij de AH. 
 
Actievoeren voor Stéphanos                                               
De kinderen voeren momenteel actie voor het goede doel. Fijn dat er zoveel kinderen bereid zijn 
om zich volop in te zetten voor kinderen die veel minder hebben. Er is al veel geld opgehaald. 
Daar zijn we trots op! Na de vakantie krijgt u te horen hoeveel er is verdiend. 
Heel belangrijk is dat woensdag (morgen) alle verkoopspullen die over zijn weer worden 
ingeleverd. Het geld en de kraskaarten moeten uiterlijk a.s. vrijdag zijn ingeleverd. 
Vanmiddag zullen de kinderen uit groep 7/8 een sponsorloop houden. Het is fijn als dit geld zo snel 
mogelijk en het liefst voor de kerstvakantie nog wordt ingeleverd. 
 
Schoonmaakavond 
Op 13 januari is er weer een schoonmaakavond. Wilt u de datum vast in uw agenda zetten? Na de 
vakantie krijgt u een brief om uzelf op te geven. We rekenen op uw hulp! Alvast bedankt!  
 
 
 



De was 
Het is al verschillende keren gebeurd dat de was niet wordt opgehaald. Voor school is het heel 
vervelend als de was een week blijft staan. De was gaat stinken en we hebben komen 
hand/theedoeken tekort. Voor de ouder die de was van twee weken meeneemt is dit ook niet fijn. 
Wilt u er goed op letten dat u de was ophaalt op de juiste tijden, zoals in het wasrooster staat?  
Als herinnering sturen wij u een mailtje in de week voor dat u aan de beurt bent om de was op te 
halen. Als vrijdags de was nog op school staat, proberen we u telefonisch te bereiken.  
 
Vakantie 
De kinderen hebben straks weer twee weken vakantie. Het is voor iedereen goed om even bij te 
tanken en tijd vrij te maken voor leuke dingen. Ook is de kerstvakantie een tijd voor ontmoeting, 
bezinning en gezelligheid. We wensen iedereen een fijne vakantie toe!  
 
Belangrijke data  
17 december sponsorloop groep 7 en 8 
19 december inleveren kerstkaarten en pepermunt 
20 december kerstfeestviering 
13 januari schoonmaakavond 
27 januari open dag en avond i.v.m. aanmelding nieuwe leerlingen 
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
R. Arends 


