
 
 
Opheusden, 16 februari 2022                          nieuwsbrief nummer 9 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Juf Zaaijer 
Met Juf Zaaijer gaat het gelukkig steeds beter. Ze staat inmiddels weer veel voor de groep en zal 
dit na de voorjaarsvakantie verder opbouwen. 
Ook met haar man gaat het goed. We bidden dat de behandelingen verder gezegend mogen 
worden en de ziekte wegblijft. 
 
Juf Hol 
Juf Hol is momenteel al een tijdje uit de roulatie. Ze is in de kerstvakantie geopereerd aan haar 
hand. Het herstel daarvan viel wat tegen. Inmiddels is ze afgelopen maandag geopereerd aan haar 
andere hand. Ze verblijft nu een tijdje in de Vrijthof om te revalideren. 
We wensen de juf veel sterkte en een goed herstel toe. 
Het adres is: 
Vrijthof 
Burgemeester Meslaan 49  
4003 CA Tiel 
Afdeling: Meander 
  
Willemieke van de Bovenkamp 
Willemieke is op therapeutische basis weer gestart met werken. We wensen haar een goed herstel 
toe. Waarschijnlijk zal ze over niet al te lange tijd ook aan haar andere voet worden geopereerd. 
 
Geboren  
Bij de familie Crum is een dochter en zusje geboren. Ze heet Fiene. 
Fiene is het zusje van Benthe, Evan en Sarie. 
 
Bij de familie de Kruif is ook een dochtertje geboren. Ze noemen haar Emma. Emma moest na de 
geboorte gelijk geopereerd worden en is inmiddels weer thuis. 
Emma is het zusje van Lieke uit groep 2. 
 
We willen de ouders van beide kinderen van harte feliciteren en Gods zegen toewensen bij de 
opvoeding! 
 
Schoolvoetbal 
Na twee jaar geen schoolvoetbal te hebben gehad, gaan de jongens en meisjes van groep 7 en 8 
weer lekker voetballen.(zie agenda) 
Het schoolvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door vv Uchta in IJzendoorn. 
Binnenkort volgt er meer informatie hierover van de sportcommissie. 
 
Mad Science 
Volgende week dinsdag komen de ‘professors’ van Mad Science weer naar onze school om met 
de groepen 5,6 en 5/6 aan de slag te gaan met allerlei natuur- en scheikundige experimenten en 
proefjes. 
Groep 5 krijgt een workshop statische elektriciteit. Groep 6 gaat aan de slag met chemische 
reacties en  groep 5/6 volgt de workshop FUNdamentele krachten.  
 



Nieuwe leerlingen 
Er zijn de afgelopen periode weer een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd. 
De volgende kinderen heten we hartelijk welkom op onze school: Joas, Tim, Job v D, Leah, 
Mason, Emma, Vince, Mace, Lizzy en Job W. 
We wensen hen een fijne en gezegende tijd toe op De Hervormde School! 
 
Goed doel 
Vandaag was de overdracht van de 
opbrengst aan stichting Stephanos. We 
zijn trots en dankbaar dat onze leerlingen 
zo’n mooi bedrag bij elkaar hebben 
gebracht. Op de foto staan de leerlingen 
die per groep het meest hebben 
opgehaald. 
Van alle groepen, heeft groep 8 het 
meeste geld opgehaald. Zij verdienden 
samen bijna 1700 euro. 
Namens stichting Stehpanos, nogmaals 
hartelijk denk voor uw giften en 
medewerking! 
 
Aanmeldingen 
Er zijn 30 nieuwe leerlingen aangemeld. 
De meeste stromen volgend schooljaar in. Sommige leerlingen starten het schooljaar daarop en 
een paar kinderen stromen dit jaar al in. 
We zijn blij en dankbaar met zoveel aanmeldingen. 
 
Overblijfouder(s) gezocht 
We zijn op zoek naar een of twee nieuwe ouders die willen helpen bij het overblijven. 
Het gaat om 1x per maand op donderdag en 1x per maand op  maandag op het grote plein.  
Als u wilt helpen, kunt u contact opnemen met een van de overblijf-coördinatoren: Gerriejanne 
Methorst gerriejanne@hotmail.com of Erika Maurits erikavanaalst@hotmail.com  
Alvast bedankt! 
 
Ten slotte 
We hebben een pittige tijd achter de rug. Veel kinderen, ouders en leerkrachten zijn ziek geweest 
of moesten in quarantaine. We zijn dankbaar dat we een team hebben dat bereid is om een stapje 
harder te lopen als het nodig is. Gelukkig hoefden er tot nu toe geen klassen thuis te blijven omdat 
er geen leerkracht was. 
We zijn vooral dankbaar dat de Heere ons de krachten gaf en ons door deze tijd heen heeft 
geholpen. 
We hopen nu op betere tijden. We zijn blij met de versoepelingen, maar ook zonder corona blijven 
we in alles afhankelijk van onze God. En dat geeft rust! 
 
Agenda t/m de meivakantie 

 28 februari t/m vrijdag 4 maart voorjaarsvakantie  
 7 en 8 maart contactavond groep 3 t/m 7 
 9 maart biddag 
 30 maart schoolvoetbal meisjes 7/8 
 5 april schoolfotograaf 
 6 april schoolvoetbal jongens 7/8 
 8 april finaleavond schoolvoetbal 7/8 
 13 april ‘uitwijk’ mogelijkheid schoolvoetbal bij slecht weer. 
 15 april Goede Vrijdag 
 18 April Tweede paasdag 
 20 en 21 april Centrale Eindtoets 
 22 april Koningsspelen  



 27 april Aubade Koningsdag 
 2 t/m 6 mei meivakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 
 


