
 
 
Opheusden, 4 december 2018                                 nieuwsbrief nummer 8 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
 
Goed doel 
U kent vast de schrijnende beelden van de vluchtelingen op het eiland Lesbos. Bejaarden, vaders, 
moeders, kinderen en baby’s die onder onmenselijke omstandigheden moeten afwachten wat er 
met hen gaat gebeuren. Juf Pol heeft in de herfstvakantie vrijwilligerswerk gedaan in het kamp 
Moria op Lesbos en vertelde  dat het leed met geen pen te beschrijven is. We willen daarom dit 
jaar voor deze mensen actie gaan voeren. Iemand die al jarenlang werkzaam is voor deze 
vluchtelingen is Hanneke Mauritz uit Opheusden. Zij zal samen met juf Pol op 7 december in alle 
klassen een presentatie geven over haar werk voor stichting EuroRelief. 
Daarna gaan de kinderen aan de slag om geld te verdienen. We hopen natuurlijk dat er heel veel 
geld wordt opgehaald voor dit goede doel. In de bijlage kunt u alles lezen over de actie, de 
stichting en Hanneke zelf.  
 
Badminton 
De kinderen uit groep 8 hebben meegedaan met het jaarlijkse badmintontoernooi. Ze zijn net als 
groep 7 tweede geworden en kwamen een paar puntjes tekort voor de eerste plek. Het was een 
sportief en spannend toernooi. We kunnen niet elk jaar eerste worden. 
 
Inspectiebezoek 
Vorige week dinsdag hebben we een inspectiebezoek gehad. Het was een zogenaamd 
themabezoek. Op onze school kwam het thema didactisch handelen aan bod, oftewel de 
leerkrachtvaardigheden werden onder de loep genomen. 
Het is fijn om te melden dat de inspecteur zeer tevreden was over onze school. Uit de bezochte 
lessen en nagesprekken kwam naar voren dat we leraren hebben die goede lessen geven en 
bewuste keuzes maken. De inspecteur kon merken dat we de afgelopen jaren hard hebben 
gewerkt en onze zaken op orde hebben. Mooi om bevestigd te zien dat we op de goede weg 
zitten.    
 
Rapporten  
De kleuters krijgen deze week het rapport mee naar huis. Dat is dit keer extra  bijzonder want ze 
krijgen  dit rapport in een gloednieuwe map met een prachtige voorkant. In februari krijgt ook de 
bovenbouw dit nieuwe rapport. De cijfers worden er dan niet meer in geschreven maar komen uit 
Parnassys. Het zogenaamde digitale rapport. De oude rapporten worden te zijner tijd mee naar 
huis gegeven. 
 
Enquête 
Gelukkig heeft bijna iedereen inmiddels een uitnodiging gehad om de vragenlijst over onze school 
in te vullen. Heel veel ouders of verzorgers hebben dit ook gedaan. Hartelijk dank hiervoor. De 
uitslag hiervan komt in de volgende nieuwsbrief. Excuses voor de vele mailtjes die u hierover hebt 
ontvangen. We proberen dit de volgende keer te voorkomen. Ouders die toch geen verzoek 
hebben ontvangen om de vragenlijst in te vullen en dit wel graag willen doen, kunnen een mailtje 
naar mij sturen. 
  
 
 



Vraagje juf Pol 
Juf Pol is voor haar klas op  zoek naar:  
 
-Kinderverkleedkleren (denk aan hakschoentjes, groene overal, verrekijker, politiepak, handboeien, 
brandweerpak, brandweerhelm etc.).  
- Witte of blauwe lakens  
- Knuffels van ijsberen / pinguïns / zeehonden / walrussen  
 
Als u speelgoed heeft liggen waar niet meer mee gespeeld wordt en waarvan u denkt dat het in de 
onderbouw gebruikt kan worden, kunt u altijd navragen aan de kleuterjuffen of het iets voor school 
is.  
Alvast bedankt! 
 
Kleuters vrij op 6 februari 
Op woensdag 6 februari zijn de kleuters vrij i.v.m. een ingelaste studiedag voor de leerkrachten.   
 
Open dag woensdag 23 januari 
Op D.V. woensdag 23 januari is er gelegenheid om nieuwe leerlingen aan te melden. Dat kan ‘s 
morgens onder schooltijd en ’s avonds. Van harte welkom! 
 
Wijziging dicteerooster 
Welk woordpakket?  Datum:  
Woordpakket 3 Dinsdag 11 december 2018 
Woordpakket 4 Dinsdag 30 januari 2019 
 
Naschoolse beweegactiviteiten  
In de bijlage vindt u de nieuwe poster (december 2018) met gratis naschoolse beweegactiviteiten 
voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe. 
 
Belangrijke data  
10 december - contactavond groep1/2 en groep 8 
11 december - contactavond groep1/2 
12 december - contactavond groep 8 
21 december - kerstfeestviering 
14 januari -  schoonmaakavond 
23 januari – open dag 
6 februari – kleuters vrij i.v.m. studiedag 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


