Opheusden, 8 januari 2021

nieuwsbrief nummer 9

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Allereerst wil ik u namens het team een gezegend, gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen!
De omstandigheden zijn onzeker aan het begin van dit nieuwe jaar. Hoe zal het verder gaan?
Kunnen de kinderen weer snel naar school of niet?
Volgende week weten we meer, maar de berichten zijn niet hoopgevend.
Gelukkig weten we dat er Een boven staat. Laten we daarom ons vertrouwen op Hem stellen en
de toekomst in Gods handen leggen. Dat wil niet zeggen dat het dan gelijk makkelijker wordt, maar
dat geeft wel rust.
Thuisonderwijs
Momenteel is het thuisonderwijs in volle gang. We zijn over het algemeen erg tevreden over de
inzet van de kinderen en blij met uw betrokkenheid als ouder(s).
Gelukkig kan er in de bovenbouw ook instructie gegeven worden via Zoom zodat de kinderen de
uitleg krijgen zoals ze gewend zijn. Op deze manier is er ook gelijk even contact met de kinderen.
Er zijn ook best wat kinderen die om verschillende redenen op school worden opgevangen. De
noodopvang wordt verzorgd door de collega’s die geen thuisonderwijs hoeven te geven. Op deze
manier proberen we het samen op te vangen.
Juf van Daalen en juf van Wendel de Joode zitten momenteel in quarantaine. Hopelijk krijgen zij
geen erge klachten en worden we verder bewaard voor besmettingen.
We wensen iedereen heel veel sterkte toe met het thuisonderwijs. Heeft u vragen of behoefte aan
overleg, schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.
Hopelijk kunnen op 18 januari alle kinderen weer naar school.
Juf Bakker
Juf Bakker is momenteel opgenomen in het ziekenhuis. Er is tijdens een behandeling in het
ziekenhuis een bacterie in haar bloed gevonden. Momenteel krijgt ze antibiotica.
We hopen en bidden dat deze kuur snel aan mag slaan en ze naar huis mag.
Aanmelding Leerlingen
Het aanmelden van de leerlingen zal dit jaar anders gaan dan andere jaren. Zie de advertentie
zoals die binnenkort in het Gemeentenieuws en op de website komt te staan. Zeg het voort!
We zouden het fijn vinden als ook de ouders die al een kind op school hebben even een mailtje
willen sturen als ze hun kind straks aan willen melden. Het gaat dan om kinderen die voor 2
oktober 2022 vier jaar worden.
Dat kan naar: directie@dehervormdeschool.nl
Alvast hartelijk dank!
Lars Lijbers
Bij de familie Lijbers is een zoon en broertje geboren.
Lars is het broertje van Nienke uit groep 1
We willen de familie Lijbers van harte feliciteren en wensen de ouders Gods zegen toe bij de
opvoeding.

Contactavond kleuters verzet naar 1 en 2 maart (herhaald bericht)
I.v.m. de thuiswerkperiode hebben we de contactavond van de kleuters verzet naar 1 en 2 maart
Dat betekent ook dat de kleuters op 18 januari ’s middags niet vrij zijn maar gewoon naar school
gaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

