Opheusden, 13 oktober 2020

nieuwsbrief nummer 4

Geachte ouder(s) of verzorger(s),
Juf Zaaijer
Het gezin van juf Zaaijer kreeg moeilijk nieuws te verwerken. Er is bij hun dochtertje, Menthe een
tumor in de schildklier gevonden met uitzaaiingen naar de lymfklieren. Daar zal ze binnenkort aan
geopereerd worden. Wat een zorgen voor de juf en haar man en kinderen.
Laten we bidden dat de operatie en de behandelingen gezegend mogen worden en Menthe
helemaal mag genezen. Bidt u mee?
Het adres van de juf is:
tollenhof 6
4041 BJ Kesteren
Juf Pol
Juf Pol heeft van de bedrijfsarts te horen gekregen dat haar herstel waarschijnlijk nog enkele
maanden zal duren. Wel mag ze na de herfstvakantie wat kleine werkzaamheden voor school
gaan doen. We wensen haar verder een goed herstel toe!
Juf Boogert
Juf Boogert hoopt na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof te gaan. We wensen de juf een
goed verlof toe en hopelijk wordt er straks een gezond kindje geboren.
In groep 5 zal Juf Verwoert-Gort haar vervangen. Ze loopt momenteel stage in groep 5 en staat al
regelmatig voor de groep. Ze zal op dinsdag juf Boogert vervangen en op woensdag als stagiaire
aanwezig zijn. We wensen juf Verwoert-Gort een goede tijd toe in groep 5.
Groep 4/5 heeft in die periode de hele week juf Ebbers.
Dax Temmermans
Bij de familie Temmermans is een zoon en broertje geboren. Ze noemen hem Dax.
We willen de familie Temmermans van harte feliciteren met de kleine Dax.
Dax is het broertje van Jayson uit groep 5.
We wensen hem toe dat hij al jong de Heere Jezus mag leren kennen. De Heere Jezus zegt: Laat
de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
We wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding!
Protocol
Wilt u eraan denken dat u even contact met ons opneemt voordat u de school binnen loopt? Fijn
dat zoveel ouders zich er heel goed aan houden. Wij begrijpen dat het soms lastig is, maar we
moeten ten allen tijde aan kunnen tonen wie er op een bepaald moment in de school zijn geweest.
Het is altijd mogelijk om met de leerkracht van uw kind te praten, als u dit maar even van tevoren
meldt. Wel is het belangrijk om in de school te letten op de 1,5 afstand t.o.v. volwassenen.
Traktaties, indien mogelijk, graag ’s ochtends voor schooltijd meegeven, lukt dat niet dan mogen
ze op de bank in de hal bij de hoofdingang worden gezet.
Ook (gym)tassen of huiswerkmappen die door de leerling vergeten zijn mogen op de bank in de
hal bij de hoofdingang worden gezet.
We rekenen weer op uw medewerking en begrip. Alvast bedankt!
Tot nu toe hoefden we gelukkig niet over te schakelen naar thuisonderwijs. Hopelijk blijft dat zo.
Wel ging voor sommige groepen de gym niet door. Het lukte helaas twee keer niet om een

vervanger te regelen voor meester Boogert die de gymlessen geeft. Gelukkig mogen sommige
leerkrachten zelf gym geven. De andere groepen hebben extra buiten gespeeld.
Na de vakantie hopen we weer vervanging te hebben en kan de meester weer gewoon gym
geven.
BKC
Afgelopen maandag is er op onze school een breed kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de
bovenschoolse kwaliteitscommissie. Er is gesproken met directie, ib-ers, kinderen, ouders en
leerkrachten. Ook zijn er klassenbezoeken gedaan en zijn alle schooldocumenten doorgespit.
Zo zijn we o.a. beoordeeld op: aanbod, kwaliteitszorg, veiligheid, stimulerend klimaat, didactisch
handelen van de leerkrachten, zicht op ontwikkeling, extra ondersteuning, resultaten en
samenwerking.
Op alle gebieden hebben we een positieve beoordeling gekregen. Fijn om bevestigd te zien dat we
op de goede weg zijn. Ook mooi dat we wat puntjes mee hebben gekregen om over na te denken.
Bericht van de ib-er
Zien! is samen kijken
In de afgelopen weken heeft u een startgesprek gehad met de nieuwe leerkracht van uw kind.
Hierin is vast en zeker ook gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling. We willen u hier
graag wat meer over vertellen.
Om te kunnen leren op school moet een kind zich veilig voelen en een kind moet betrokken zijn op
de leerstof. Naast het cognitieve leren, moet een kind ook leren hoe het aansluiting vindt bij een
groep, hoe het een vriendschap kan onderhouden, hoe het kan samenwerken, hoe het problemen
kan oplossen en hoe het anderen kan helpen. We noemen dit wel de 5 ontwikkelingstaken van
kinderen. Op school hebben ze een prachtige oefenruimte hiervoor: de klas! De leerkracht kan
hieraan een stimulerende bijdrage leveren, maar u als ouder(s) natuurlijk nog veel meer. Wilt u er
eens over nadenken wat u thuis doet (of misschien nog (meer) kunt doen) om de ontwikkeling van
uw kind hierin te stimuleren?
Wij gaan dat de komende weken op school ook weer doen. Samen met ons observatie-instrument
Zien! gaan we inzoomen op hoe het gaat met elk kind op het gebied van het ondernemen van
initiatieven, het grenzen aangeven, het kunnen schakelen, het zich kunnen inleven in een ander en
het onderdrukken van impulsen. Al deze dingen zijn nodig om de ontwikkelingstaken goed te
volbrengen. Als u thuis hieraan werkt, en wij op school, dan zijn we samen sterk. Leuk om eens
met de leerkracht over door te spreken!
Hartelijke groeten,
Geurette Nijland (IB DHS Opheusden)
Oversteken
We willen iedereen oproepen om over te steken bij de brigadiers. Het is belangrijk dat de kinderen
goed naar de brigadiers luisteren en geen onnodige risico’s nemen.
We gaan hier in de klas ook weer aandacht aan besteden. Als u het thuis ook doet, staan we
samen sterk! Het gaat om de veiligheid van de kinderen.
Het is ook fijn als de auto’s niet te dicht bij de brigadiers worden geparkeerd. Dat belemmert het
zicht.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Gratis leesboekje
Alle kinderen uit groep 1 en 2 krijgen een boekje aangeboden door de uitgeverij : "Borre
Educatief".
Voorlezen is belangrijk! Het is heel gezellig om samen een boekje te lezen en het bevordert de
woordenschat van uw kind.
Er zit een brief bij het boekje waar meer informatie in staat over de boeken en eventueel kunt u
een abonnement nemen op deze boekenserie.

Bijna vakantie
Volgende week, hebben we een weekje rust.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!
Belangrijke data tot de herfstvakantie
15 oktober - boekenmarkt
19 t/m 23 oktober - herfstvakantie
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
R. Arends

