
 
 
Opheusden, 18 december 2018                                 nieuwsbrief nummer 9 
 
Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
 
Kerstfeest 
We zijn ons op school aan het voorbereiden voor het komende kerstfeest. De liederen worden veel 
geoefend, er worden teksten geleerd en ook het orkest is druk aan het oefenen. 
 
Met kerst denken we er aan dat God Zijn Zoon aan onze wereld gaf. Maar waarom? Daarvoor 
moeten we nog wat verder terug in de tijd. Al snel nadat God de wereld gemaakt had, ging het mis. 
God had als Schepper recht op onze liefde en trouw. Het was eerst heel vanzelfsprekend dat we 
Hem lief hadden. Adam en Eva genoten van God en God genoot van hen. Dat had eeuwig zo 
kunnen blijven. Toch koos de mens voor het kwaad en luisterde naar de duivel in plaats van naar 
God. En helaas, we zien elke dag de gevolgen om ons heen. Wat een moeite, pijn en verdriet is er 
gekomen. Maar voor God was de val van de mens niet het einde. Hij beloofde hoop op een nieuw 
begin. God wilde mensen weer dichtbij Hem brengen. Hij wilde Zijn liefde voor ons laten zien door 
Zijn Zoon aan de wereld te geven.  
Ondanks dat prachtige aanbod was er geen plaats voor Hem in deze wereld. Zelfs niet in de 
herberg, zodat Hij geboren moest worden in een beestenstal. Wat een vernedering voor de Koning 
van hemel en aarde. Zijn lijden ging verder: Hij werd gekruisigd en stierf. En dwars door dat alles 
heen trok God Zijn eigen plan om ons met Hem te verzoenen. Op Golgotha droeg Jezus de straf 
op de zonde die wij verdiend hebben. Omdat God liefde is, wil Hij op geen enkele manier het 
kwaad accepteren of door de vingers zien. Iemand moet onze zonden dragen. Of Jezus draagt het 
voor ons of we moeten zelf verantwoording af leggen over ons leven. Dan zal God straks eerlijk 
recht spreken over ons. Wie zal het daar op aan durven laten komen? Voor Gods kinderen is 
Jezus straks de Advocaat die Zijn doorboorde handen aan de Vader laat zien en in hun plaats gaat 
staan. ‘Vader, Ik heb ook voor dit kind wat Mij nodig had geleden en betaald.’ Dan zal gezegd 
worden: ‘Welkom in de hemelse, eeuwige vreugde.’  
Om vergeving te ontvangen, moeten we tot Hem komen, voor Hem knielen en ons aan Hem 
overgeven. We hoeven niet eerst iets vromer te worden of netter te gaan leven. Dat helpt ons niet. 
Jezus zoekt zondaren. We mogen onze vuile handen in Zijn doorboorde handen leggen. Hij weet 
raadt met de grootste zondaar die tot Hem komt. Dan is het feest, echt kerstfeest en is er 
blijdschap in de hemel en blijdschap in uw hart om Zijn grote liefde. Hartelijk welkom.  
Ik wens u een gezegend kerstfeest! 
 
Kerstfeestviering  
We willen u weer hartelijk uitnodigen voor het komende kerstfeest, D.V. vrijdag 21 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 op het orgel en dat dhr. Van der Gaarden 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. 
 
Juf Sterk, meester Boogert, Juf Boogert en juf van Daalen zijn er niet tijdens het kerstfeest. 
Juf Sterk is naar haar dochter in Chili die daar vrijwilligerswerk doet. Meester en juf Boogert 
hebben een bruiloft van de zus van juf Boogert en Juf van Daalen heeft ook andere verplichtingen. 
 



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.  
- We verwachten van de kinderen dat ze eerbiedig zijn.  
- 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 de 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? 
 
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 AH.  
 
Enquête 
We kunnen gelukkig vertellen dat u als ouder heel tevreden bent over onze school. Op alle 
onderdelen scoorden we ruim voldoende of goed. We kregen van u gemiddeld een 8,1 als cijfer 
Daar zijn we heel blij mee! 
Als er toch dingen zijn waar u niet tevreden over bent, kom dan gerust! Het is goed om bij 
problemen of vragen altijd eerst naar de desbetreffende leerkracht te gaan of een gesprek aan te 
vragen. 
Voor algemene zaken kunt u altijd bij mij terecht. 
Verder zullen we hard blijven werken om onszelf te verbeteren en te ontwikkelen. Ook hiervan 
houden we u op de hoogte. 
 
In de bijlage vindt u de uitslag per onderdeel. 
U kunt de score als volgt aflezen: 
 
Onvoldoende (score tot 2,50) 
Zwak (score tussen 2,50 en 3,00) 
Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 
Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 
Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 
Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 
  
Fruitdagen 
Woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. De bedoeling is dat de kinderen voor in de kleine pauze 
dan alleen fruit meenemen naar school. Dus geen koekjes, snoep e.d.  



We merken dat het nu begint te versloffen We willen na de kerstvakantie weer gezond starten. 
Helpt u ons mee?   
 
Goed doel 
De kinderen voeren momenteel actie voor het goede doel. 
Fijn dat er zoveel kinderen bereid zijn om zich volop in te zetten voor hun naaste in nood. 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 morgen alles wordt ingelever d. Dus het geld en de overgebleven 
spullen.  
I.v.m. ziekte van juf Egglij is de sponsorloop verzet naar a.s. donderdag. Vanaf kwart voor drie 
bent u welkom om uw zoon of dochter aan te komen moedigen. Groep 8 mag het geld vrijdag 
inleveren of direct na de kerstvakantie.  
De kleuters gaan op 30 januari actie voeren voor het goede doel. De kleuterlokalen zijn dan voor 
één dag een restaurant waar tegen betaling heerlijk gegeten kan worden. Meer informatie volgt na 
de kerstvakantie.  
 
Schoonmaakavond . 
Op 14 januari is er weer schoonmaakavond. Wilt u 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! 
 
Vakantie 
De kinderen hebben straks twee weken vakantie. Het is voor iedereen goed om even bij te tanken 
en tijd vrij te maken om leuke dingen te doen. We wensen iedereen een fijne vakantie toe!  
 
Belangrijke data  
21 december - kerstfeestviering 
14 januari -  schoonmaakavond 
6 februari - kleuters vrij i.v.m. studiemiddag 
4/5 maart – contactavonden groep 3 t/m 7 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
R. Arends 
 
 


