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Nieuwsbrief september 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
 
Na drie schoolweken informeren we u graag door middel van deze eerste nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief zal telkens verschijnen in de laatste schoolweek van de maand. 
De meeste kinderen zullen al wel weer een beetje gewend zijn in de nieuwe groep. Het was fijn 
om de eerste schooldag met elkaar te beginnen op het schoolplein. We hebben de grote 
belangstelling gewaardeerd. Het is telkens weer een wonder dat ieder gezond en wel op school 
mag terugkeren. De nieuwsberichten uit de achterliggende periode laten ons zien dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Tot hiertoe heeft de Heere ons gespaard. Ook in dit pas begonnen schooljaar 
zijn we afhankelijk van Zijn zegen in de opvoeding thuis en op school. Het is onze hartelijke wens 
dat de Heere Zijn zegen verbindt aan al het werk dat we mogen verrichten. 

 
Lief en leed 
Bij de fam. Noorland werd een zoon en broertje geboren. Hij luistert naar de naam Daan. Daan is 
het broertje van Jan (groep 3) en Emma (groep 1/2 b).  
Bij de fam. Van Olst werd een meisje geboren. De kleine Laura is het zusje van Sarah uit groep 1. 
Ook de fam. Leusink werd verblijd met de geboorte van een dochter en zusje. Haar naam is Vera. 
Vera is het kleine zusje van Maria (groep 7) en Tim (groep 2). 
Vanmorgen bereikte ons het bericht dat bij fam. van ’t Hul een dochter en zusje is geboren. Ze 
heet Rozalijne. Ze is het zusje van Bernd (groep 4), Henriëtte, Gerrie-Anna (groep 1/2b) en Johannes 
(groep 1/2a). 
We feliciteren u/jullie van harte. Gods zegen gewenst in de opvoeding van de kinderen. 
Vlak voor dat het schooljaar begon overleed de man van onze oud-collega juf Alie Keizer na een 
ernstige ziekte. We wilden dit bericht u niet onthouden en vragen u te bidden voor de bedroefde 
familie. 

 
Bestuurswisseling  
Het bestuur vergaderd in een heel andere samenstelling. We namen afscheid van de heren W. 
Meuleman, G. van den End en F. Heldoorn. Op de laatstgehouden ledenvergadering zijn de heren 
J. Boer, H. van Dodeweerd en D.J. Holtland verkozen. In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich aan 
u voorstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Herhaling schoolregels 
Na een paar weken school blijkt dat we een aantal dingen opnieuw onder de aandacht moeten 
brengen. We vragen uw medewerking.  

 Zoals u weet vinden we een gezonde traktatie belangrijk. Dit is vorig jaar al onder de 
aandacht gebracht. Helaas bespeuren we toch nog een enkele keer frikandellen e.d. Een 
gefrituurde hap is voor ons ongewenst! We willen de leerling op dat moment niet 
teleurstellen maar vragen u een alternatief te kiezen. 

 Fruitdag 
Dinsdag is een schoolbrede fruitdag (dus niet op dinsdag én donderdag zoals in sommige 
groepen werd gecommuniceerd). We merken dat de meeste kinderen op deze dag fruit 
meenemen naar school. We gaan uiteraard voor de 100%. Werkt u mee? Het is voor een 
kind heel verwarrend als hier verschillend mee wordt omgegaan. 

 Na schooltijd naar huis 
Kinderen uit de omgeving zijn van harte welkom om op het schoolplein te spelen. Dit is 
toegestaan totdat dhr. van Wendel naar huis gaat (rond 17:00 uur). We verwachten wel dat 
alle leerlingen eerst naar huis gaan. Zo weet u waar uw zoon/dochter zich bevindt. Om 
overlast te beperken is het voetballen niet toegestaan. Het spelen is voor eigen risico. De 
pleinwacht is om 15:30 uur voorbij. 

 Foto’s in de klas (verjaardag) 
We begrijpen dat u graag foto’s maakt of laat maken als uw zoon/dochter jarig is. Er zijn 
echter ouders die het niet wenselijk vinden dat hun kind gefotografeerd wordt op school. 
Een leerkracht heeft misschien ook wel bezwaar om vastgelegd te worden. Vraag dus altijd 
toestemming! De leerkracht is op de hoogte van de wensen van ouders op dit gebied. Zo 
respecteren we elkaars wensen en privacy. 

 Looproute in de school 
Waar gaan we de school binnen en waar komen we de school uit? Om de veiligheid in 
het gebouw te garanderen hanteren we de volgende afspraken: 

 Groep 1,2: in en uit: kleuterplein 
 Groep 3,4,5: in: grote plein, uit: zijingang/ kleuterplein.  

Ben je met de fiets? uit: grote plein 
 Groep 6,7,8: in en uit: grote plein 
 Kinderen die overblijven mogen ‘binnendoor’ naar hun overblijflokaal of het plein. 

Dus... Kinderen uit groep 3-8 zijn in principe niet welkom in de (drukke) kleutergang! 
 

 
Schoolbibliotheek 
We zijn gestopt met de schoolbibliotheek. De nadelen (verlies van effectieve leertijd, teruglopend 
aantal leerlingen dat boeken kwam lenen etc.) wogen niet meer op tegen de voordelen. De drie 
vrijwilligers (biebmoeders) gaan nog door met het uitlenen van de prentenboeken. Toch is het op 
zijn plaats hen vanaf deze plaats te bedanken voor het vele werk dat ze al jaren voor ons 
verrichten. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Als uw kind(eren) toch graag thuis willen lezen dan kan gebruik gemaakt worden van de 
zwerfkastjes. We zien dat er veel gebruik van wordt gemaakt, zeker bij de kleuters. Fijn! Samen 
zorgen we voor een leuke gevarieerde inhoud van de zwerfkastjes. Kijk gerust thuis uw kast nog 
eens na. We houden ons aanbevolen. 
De leerlingen uit groep 1,2 en 3 mogen boeken halen uit de prentenbibliotheek op school. De 
biebmoeders lezen de allerjongsten elke week , na het uitlenen, een prentenboek voor! 
Er zullen veel nieuwe prentenboeken worden aangeschaft zodat u ook thuis fijn kunt voorlezen. In 
groep 3 gaan de leerlingen naar de echte bibliotheek zodat ze daar wegwijs worden.  
Het is een gezellig uitje om samen met uw kind(eren) naar de bibliotheek te gaan en 
(verantwoorde) boeken uit te zoeken! Uiteraard blijven we investeren in veel nieuwe boeken die 
een plek krijgen achterin de klas. Leerlingen gaan dus zeker niet minder lezen. We organiseren 
het alleen anders. De inspanningen van onze enthousiaste leescoördinatoren en collega’s zullen 
hier zeker positief aan bijdragen. 
 

Inzamelingen op school 
We zamelen al jaren allerlei materialen in. Het lijkt ons goed dit voor u op een rij te zetten. Alle 
materialen kunnen worden ingeleverd in het middelste kleuterlokaal. Met ingang van dit 
schooljaar is dit ons handvaardigheidslokaal. 

 Kroonkurken 
We kregen het verzoek om op school bierdopjes/kroonkurken te gaan verzamelen 
ten behoeve een rolstoelbus voor Sven Boer. Nadere uitleg ontvangt u per mail. U 
kunt alvast beginnen te sparen. 

 Postzegels 
Gebruikte postzegels hebben nog waarde. U kunt ze in de daarvoor bestemde bak 
deponeren. 

 Lege batterijen 
Ook lege batterijen kunt u bij ons inleveren. De school ontvangt hiervoor punten. 
Deze punten leveren ons korting op bij de aanschaf van educatief materiaal. 

 

Van de leescoördinatoren 
 
Fotowedstrijd: 
Wat zijn we blij met heel veel inzendingen. Dat wordt moeilijk kiezen! Alle ingezonden foto’s 
hangen inmiddels boven de zwerfkastjes. Begin oktober horen jullie van wie de winnende foto’s 
zijn.. We houden het nog even spannend! Wie weet staat jouw winnende foto in de volgende 
nieuwsbrief!! 
 
Christelijke kinderboekenmaand 2018 (oktober) 
Het thema  van de christelijke kinderboekenmaand is Door dik en dun - Vriendschap vieren. 
Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden.  
Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, 
wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder.  



 

 

 
 
 
 
 
Ook in de Bijbel vinden we verhalen over bijzondere vriendschappen en over onvoorwaardelijke 
liefde. 
We hebben een heel aantal nieuwe boeken aangeschaft rondom dit thema. Ook zijn we in het 
bezit van de ‘ werkmap voor basisscholen’. In elke klas zal er rondom de christelijke 
kinderboekenmaand gewerkt worden. Ook komt er in de school weer een mooi themahoekje! 
 

Nieuwe website 
Vorig jaar zijn we overgegaan op een nieuwe huisstijl. Dat heeft u al gemerkt aan de schoolkrant, 
nieuwsbrieven e.d. Ook de website gaat een update krijgen. Momenteel wordt daar hard aan 
gewerkt. Het is de bedoeling dat we begin oktober overgaan op de nieuwe site. Het is nog niet 
bekend of de oude inloggegevens meegenomen kunnen worden. Als dit niet het geval is krijgt u 
t.z.t. nieuwe inloggegevens van ons. 
 
Wijziging van gegevens 
Wilt u een wijziging in adres/email/telefoonnummer/kerkverband doorgeven aan de 
administratie? Dit kan door de wijziging zelf in te voeren in Ouderportaal of door een mailtje te 
sturen aan administratie@smdbhetvisnet.nl.  
 

Jaargids 2018-2019 
Bij het verschijnen ligt de jaargids 2018-2019 bij de drukker. Er waren nog wijzigingen in de 
jaarplanning waardoor we even hebben gewacht met het verzenden van de opdracht. De oudsten 
ontvangen zo spoedig mogelijk een exemplaar mee naar huis. De jaargids is eigenlijk het tweede 
deel van de schoolgids. De schoolgids heeft u reeds in uw bezit. 
 

Jaarkalender 
We brengen opnieuw een versie van de jaarkalender uit. Voor de vakantie maakten we al melding 
van het feit dat de kalender nog niet helemaal compleet was. Dat is nu wel het geval.  
Bijzonderheden: 

 2 november 2018: Vrije middag a.g.v. studie team 
 29 november 2018: Continurooster i.v.m. studie team 
 3 december 2018: Continurooster i.v.m. studie team 
 7 februari 2019: Continurooster i.v.m. studie team 
 8 april 2019: Continurooster i.v.m. studie team 
 Week 24: hele week vrij (Pinkstervakantie) 

 

Continurooster 
Met een continurooster bedoelen we dat we verwachten dat alle kinderen deze dag op school 
blijven om te eten. De school begint gewoon om 8:30 uur. De lessen duren tot 12:00 uur. Daarna 
volgt een korte lunchpauze. We starten aansluitend het middagprogramma tot 14:30 uur.  
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Bedankje Gitea Mema 

Via de fam. Dijkstra ontvingen we het bericht dat het zendingsgeld (€ 
292.95) dat we voor de zomervakantie ophaalden in goede is 
ontvangen door de familie van Gitea Mema. De vader van Gitea was 
heel blij en ontroerd dat een school in Nederland geld in wilde 
zamelen voor zijn kind. Hierbij een paar foto's van de overhandiging 
van het geld. Met Gitea gaat het naar 
omstandigheden goed. Ze is het 

eerste traject door en zit nu in de tweede fase. Ze is nu niet meer 
permanent in het ziekenhuis. Om kosten te besparen hebben ze 
een klein appartementje gehuurd vlakbij het ziekenhuis. Ze gaan 
daar nu naar toe voor de medicatie en controles. Ze verwachten 
dat ze binnenkort zelf weer gezonde rode bloedcellen gaat 
aanmaken. 

 
Resultaten Eind 2017-2018 
Het stemt tot blijdschap en dankbaarheid u te kunnen melden dat de resultaten op schoolniveau 
opnieuw goed zijn te noemen. Dit geldt zowel de Centrale Eindtoets van groep 8 alsook de CITO 
toetsen die alle leerlingen hebben gemaakt. Gemiddeld genomen wisten leerlingen hun niveau 
vast te houden en was er vaardigheidsgroei waarneembaar. 
Ook in dit schooljaar volgen we de ontwikkelingen nauwlettend. Het is ons doel  dat elke leerling 
de door de Heere geschonken gaven en talenten kan en mag ontwikkelen. Dit willen we bereiken 
door middel van goede analyse, gerichte ondersteuning en samenwerking met u als ouders en 
deskundigen. We weten ons daarin afhankelijk van Gods zegen. 
De resultaten van uw kind(eren) kunt u eenvoudig raadplegen via het ouderportaal. Mocht u 
problemen ondervinden bij het inloggen, mail dan met mw. van Dort 
(administratie@smdbhetvisnet.nl ) 
 

Logopedie op school 
Op iedere basisschool in Kampen komt een logopedist. Zij is werkzaam vanuit Logopedie op 
Scholen Lelystad (verbonden aan Stichting SchOOL) en komt op afspraak op onze school. De 
logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag, 
vloeiendheid, auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren 
onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. 
Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met 
logopedische problemen gebeurt door middel van  de logopedische screening. Deze is erop 
gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling.  
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De screening 
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar 
worden. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de 
leerkracht. Dit formulier moet  ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de 
logopedist op school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. 
De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht 
geïnformeerd, per brief of in een persoonlijk gesprek.  
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden: 

 adviezen voor ouders en leerkrachten  
 verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging. 
 

Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. 
Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl 
 

Telefonische bereikbaarheid 
We krijgen nog wel eens klachten over de telefonische bereikbaarheid van de school. We zetten 
kort uiteen hoe een en ander is geregeld.  
Vooraf merken we op dat we alleen tussen 8:15 en 17:00 uur bereikbaar zijn via het 
telefoonnummer van school. Zo garanderen we dat de collega’s privé de nodige rust vinden om 
voor te bereiden en uit te rusten van een zware werkdag. In noodgevallen kunt u buiten deze tijden 
optie 2 kiezen uit het menu. 
 
We zetten de opties in de telefooncentrale voor u op een rij: 

1. Ziekmelding – U spreekt naam en groep in van uw zieke kind in. Daarna kunt u de 
verbinding verbreken. Het voicemailbericht wordt per e-mail afgeleverd bij dhr. van 
Wendel. Hij draagt zorg voor de verwerking. 

2. Directie – Alleen de vaste telefoon in de directiekamer én de mobiele telefoon van 
ondergetekende gaan over. Ben ik in bespreking of onderweg dan neem ik de telefoon 
niet op. Spreekt u dan een voicemail bericht in. Ook dit bericht wordt bij mij per e-mail 
afgeleverd. 

3. Intern Begeleider – Alleen de vaste telefoon in de werkkamer van collega mw. Bos gaat 
over. Is zij in bespreking of werkt zij op dat moment niet, dan kunt u een voicemail 
inspreken. Net als in de andere gevallen ontvangt zij de informatie per mail. Haar 
werkdagen zijn dinsdag en donderdag. 

4. Geen keuze – Alle telefoons gaan over. Is er iemand beschikbaar dan staan we u te woord. 
Het is hierbij belangrijk op te merken dat de school onvoldoende personeel beschikbaar 
heeft om altijd direct bereikbaar te zijn. Dhr. van Wendel is nu belast met schoonmaak en 
onderhoudswerkzaamheden. In het pand heeft hij een telefoon bij zich. Het kan 
voorkomen dat hij buiten aan het werk is en geen bereik heeft. In noodgevallen kunt u bij 
geen gehoor het best even langskomen. Dit zal zelden voorkomen maar we vinden het 
belangrijk dit te vermelden. 
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Schoolvereniging 
We maken van de gelegenheid gebruik u te wijzen op het lidmaatschap van de schoolvereniging. 
De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag te Grafhorst. De statuten van de schoolvereniging zijn op te vragen via de website van 
de school. 
Leden van de Vereniging behoren deze artikelen te onderschrijven. 
Lidmaatschap kan worden aangevraagd door middel van een formulier, te verkrijgen bij de directie 
of het bestuur. U kunt ook begunstiger van de Vereniging worden. Het aanvraagformulier wordt 
ook bij inschrijving meegegeven. We ontvangen ze echter niet altijd weer terug! Vandaar deze 
herinnering. De statuten zijn in te zien via onze website. 
 

Op verzoek aan u doorgestuurd als bijlage bij de nieuwsbrief 
 Informatie KNZB Zwemvierdaagse 
 Flyer Zwemvierdaagse 

  
  
 
 
 
 


