
 
 
Opheusden, 10 december 2020                          nieuwsbrief nummer 9 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Allereerst wil ik u namens het team een gezegend, gezond en gelukkig 2019 toewensen. Hopelijk 
heeft u een goede vakantie gehad. 
Op school zijn we ook weer gestart en hebben we ons ritme weer gevonden. 
Zoals u weet zijn verschillende collega’s afwezig door ziekte. We zijn dankbaar dat het nog steeds 
lukt om vervanging voor hen te regelen.  
 
Kerstfeestviering 
We kunnen terug zien op een mooie kerstfeestviering! Deze avond is terug te luisteren via: 
https://www.hhgopheusden.nl/overige-bijeenkomsten-2019-2020/ 
De collecte voor de stichting ‘Oortjes voor Mace’ heeft het mooie bedrag van €1051,- opgebracht  
Namens de stichting hartelijk bedankt voor uw gift! 
 
Nieuwe juf en nieuwe leerlingen        
Juf Verwoert is na de vakantie gestart in groep 0. We wensen de juf een fijne tijd toe met groep 0 
en op onze school.  
Ook de kinderen die nieuw zijn, wensen we een gezegende en fijne tijd toe op De Hervormde 
School. De nieuwe kinderen zijn: Vera Ermstrang, Bram van Dorland, Pien van de Kolk, Job van 
Zetten en Jaron van Vliegen. In groep 1 is Lindy Lovink gestart. Allemaal hartelijk welkom! 
 
Schoonmaakavond 
Heeft u zich al opgegeven voor de schoonmaakavond van maandag 13 januari? Alle informatie 
over de schoonmaakavond staat in de brief die u gehad heeft. U kunt zich opgeven via de brief of 
een mail sturen naar: mvandeelen@dehervormdeschool.nl 
 
Open dag (herhaling) 
Wij nodigen u van harte uit om uw kind op maandag 27 januari a.s. aan te melden bij ons op 
school. Het gaat voornamelijk om kinderen die voor 2 oktober 2021 vier jaar worden. ’s Morgens 
tussen 8:30 uur en 12:15 uur bent u samen met uw kind welkom bij ons op school en kunt u een 
van de kleutergroepen bezoeken. De koffie staat klaar en u kunt dan ook de benodigde formulieren 
invullen of meenemen naar huis. Deze formulieren zijn voor ouders die al kinderen op school 
hebben ook digitaal aan te vragen. 
’s Avonds tussen 19:00 uur en 20:00 uur  verzorgen wij hetzelfde programma. Alleen dan zijn de 
kleuters niet meer op school. 
 
Luizencontrole 
Er is na de kerstvakantie bij verschillende kinderen luis ontdekt. Hopelijk krijgen we het snel onder 
controle. Het is verstandig om de komende tijd regelmatig uw kind met een luizenkam te 
controleren. 
Aanstaande maandag is er weer luizencontrole. Wilt u dan uw kind met gewassen haren, zonder 
vlechten of knotten naar school sturen? 
 
Overblijfmoeder gezocht 
We zoeken nog overblijfmoeders voor: 
Maandag en dinsdag: Elke week  
Donderdag: Om de week 



We hopen op een paar reacties! 
 
Huisjes Albert Heijn 
Heeft u spulletjes van het Winterdorp van de Albert Heijn over? Dan kunnen deze worden 
ingeleverd op school. Ze worden dan gebruikt voor de schoenendoosactie. Dat is een actie voor 
kinderen in het buitenland die waarschijnlijk nog nooit een cadeautje hebben gehad. 
Volgende week staat er de hele week bij de hoofdingang en de ingang bij de kleuters een doos 
waar deze spulletjes kunnen worden ingedaan.  
 
Bijlagen  
In de bijlage vindt u het nieuwe rooster voor de Buursport en een flyer over een gratis info avond 
over de ontwikkelingssprong van het kind van 9. 
 
Belangrijke data t/m de voorjaarsvakantie 
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 


