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Opheusden, vrijdag 17 juni 2022
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij treft u de tweede Nieuwsbrief Oekraïne aan.

Nieuwkomersklas (terugblik en vooruitblik)
Na alle voorbereidingen ligt de eerste schoolweek achter ons waarin de Oekraïense leerlingen naar
school zijn gegaan. Aanvankelijk waren er 11 leerlingen voor de Nieuwkomersklas aangemeld.
Inmiddels is het aantal gestegen naar 23. De leerlingen hebben inmiddels kennis gemaakt met de
leerkrachten. Op maandag- en woensdagmorgen is juf Van Zetten aanwezig; op dinsdagmorgen juf
Prosman en donderdag- en vrijdagmorgen meester Peters. Naast de Nederlandse leerkrachten is een
Oekraïense leraar aanwezig. Op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen juf Valentyna Lishchuk; op
donderdagmorgen Yevheniia Opatska en op vrijdagmorgen Liliia Shmalko. Ook zijn er Nederlandse
vrijwilligers aanwezig om bij te staan waar het nodig is.
Afgelopen maandag zijn de lessen
Nederlands gestart. Het doel van de
Nieuwkomersklas is het aanleren van
Nederlands spreken, schrijven en
lezen. Ook wordt rekenen aangeboden
door de juf Valentyna Lishchuk. Het
rekenen wordt in ieder geval tot de
zomervakantie met digitale lesstof
vanuit Oekraïne aangeboden.
Op donderdagmorgen gaan de leerlingen naar sporthal De Biezenwei en krijgen ze gymles onder
leiding van een sportcoach van de gemeente Neder-Betuwe.
Elke vrijdagmorgen wordt er met hulp van gepensioneerde docenten Voortgezet Onderwijs (VO)
handvaardigheid gegeven.
Op deze wijze hopen we de komende weken onderwijs te blijven geven.
De ervaring van de eerste week laat zien dat er een groot leeftijdsverschil is tussen leerlingen. Bij
rekenen wordt daarom ook in verschillende groepen gewerkt.
Gezien het feit dat de aanmeldingen inmiddels zijn opgelopen tot 28 leerlingen in het nieuwe
schooljaar beraden we ons over de invulling voor de periode na de zomervakantie. 24 leerlingen in een
klas is echt een maximum. We zijn in gesprek met
de gemeente Neder-Betuwe en andere scholen
om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.
De ervaring is ook dat leerlingen het intensief
vinden. Sommige kinderen laten een vermoeide
indruk achter. Mogelijk dat dit ook te maken heeft
met de omstandigheden waar de kinderen zich in
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bevinden. Daar hebben we ook begrip voor. Wel vragen we ons af of 5 hele dagen onderwijs na de
zomervakantie niet te veel is. Hier denken we verder over na en zullen de komende tijd besluiten over
nemen.
We zijn ook benieuwd wat er in de
(opvang)gezinnen wordt ervaren van de eerste
schoolweek. Graag horen we uw reactie via ons
e-mailadres onderwijsua@vcognederbetuwe.nl.
Ook kunt u contact opnemen met de school via
0488-443009.
We vragen ons ook af of al de leerlingen die zich
hebben aangemeld na de zomervakantie fysiek
het onderwijs op onze school blijven volgen. Als
dit niet het geval is, wordt u gevraagd dit uiterlijk vrijdag 24 juni bekend te maken via bovengenoemd
mailadres.
Het gebeurt een enkele keer dat leerlingen er niet zijn, terwijl we geen afmelding hebben ontvangen.
Dit is voor ons van groot belang te weten. U wordt altijd gevraagd om bericht te doen van afwezigheid.
We weten anders niet waar deze leerlingen verblijven. Afmelden kan telefonisch of via genoemd
mailadres. We gaan niet af op geruchten dat een kind ziek is. Afmeldingen laten wij altijd verlopen via
ouders of verzorgers.
De schooltijden zijn tot en met vrijdag 8 juli van 8.30-12.15 uur.
De zomervakantie is van maandag 11 juli tot en met vrijdag 19 augustus.
Omdat we volop in voorbereiding zijn voor de periode na de zomervakantie ontvangt u te zijner tijd
meer informatie.

BeWell
Woensdag 22 juni zal de Nieuwkomersklas de hele morgen naar IJzendoorn gaan en enkele
buitenactiviteiten gaan doen. Binnen de schooltijd zorgt de school voor vervoer naar en van
IJzendoorn. De leerlingen krijgen ook wat te drinken en wat lekkers. De leerlingen worden gewoon om
8.30 uur op school verwacht. Om 12.15 uur gaan de leerlingen van school weer naar huis.
Voor meer informatie: https://www.humus-geeftruimte.nl/stichting-bewell

Kleuters
De 16 kleuters hebben hun eerste week er ook op zitten. Het was best spannend. Allemaal nieuwe
kinderen, een nieuw gebouw, een nieuwe omgeving, een vreemde taal, nieuwe jufs. Dit geldt niet
alleen voor de Oekraïense kleuters, maar ook voor onze Nederlands kleuters. Inmiddels wordt er veel
samengespeeld en veel gebaren gemaakt om elkaar te leren verstaan.
Toch merken we dat er barrières zijn. Het is niet makkelijk om het onderwijsaanbod af te stemmen op
Nederlandse en Oekraïense leerlingen. De verschillen in één klas zijn te groot om hier voldaan mee om
te gaan. Daarbij komt ook dat Oekraïense leerlingen geen onderwijservaring hebben. De leerlingen
gaan in Oekraïne vanaf 6 jaar naar school.
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Daarom hebben we besloten om de kleuters na de zomervakantie niet meer te laten integreren in de
bestaande groepen, maar een Nieuwkomersklas kleuters te vormen. De kleuters zullen ook niet een
hele week op school komen. We zijn volop met de voorbereidingen bezig en zullen nog bepalen welke
dag(delen) ze op school kunnen komen.
Ook geldt dat er veel kleuters zijn aangemeld. Dit kan niet in één klas
worden opgevangen. Dit wordt ook besproken met de gemeente
Neder-Betuwe, omdat de Rehobothschool geen ruimte heeft om meer
kleuters op te vangen.
De komende drie weken worden de huidige kleuters verwacht van
13.15-15.15 uur.
De komende tijd zijn de kleuters vrij op:
 Vrijdag 24 juni
 Dinsdag 28 juni
 Donderdag 30 juni
 Donderdag 7 en vrijdag 8 juli
Leerlingen die zijn aanmeld en nog niet naar school gaan, krijgen voor de zomervakantie te horen
wanneer ze na de zomervakantie naar school kunnen. Verdere informatie volgt dus nog.

Gemeente Neder-Betuwe - vervoer
Wanneer Oekraïense vluchtelingen naar school gaan is er soms vervoer nodig. De gemeente NederBetuwe vraagt nadrukkelijk om te kijken naar welke
mogelijkheden er al zijn, denk aan fietsen, openbaar vervoer of
carpoolen. Maar mocht u hiervoor een kilometervergoeding
willen ontvangen of mocht u geen mogelijkheden hebben dan
kunt u een aanvraag bij de gemeente Neder-Betuwe indienen
via leerlingenvervoer@nederbetuwe.nl. De vergoeding / het
vervoer wordt tot de zomervakantie geregeld. In de zomervakantie wordt er opnieuw gekeken naar
deze regeling. Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de gemeente Neder-Betuwe
https://www.nederbetuwe.nl/oekraine.

Tot slot
Wilt u uw kind ziek melden of bepaalde zaken bespreken, dan kunt u contact openen met de
administratie, mevr. T. Huisman, tel. 0488-443009 of een e-mail sturen naar
onderwijsua@vcognederbetuwe.nl.
(Voor alle genoemde data in deze brief geldt Deo volente.)
Met vriendelijke groet,

E.J. Hoogendoorn (directeur)
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