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Lief en Leed 
Bij de fam. Zwep werd een dochter en zusje geboren. Remke is het zusje Aron (groep 3). 
Van harte gefeliciteerd! Gods zegen gewenst in de opvoeding van de kinderen. 
 

Gezondheid Debora Smit 
Het gaat goed met de gezondheid van Debora (groep 7). Zij kwam aan het eind van vorig 
schooljaar opeens in het ziekenhuis terecht met symptomen die wezen op jeugdreuma. 
De uitslagen van de controles zijn tot nu toe goed. Het herstel zet door. Tot hiertoe heeft 
de Heere geholpen!  
 

Dankdagkalender 
D.V. Woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. We danken God voor 
de zegeningen die Hij geeft: in ons eten en drinken, en ons dagelijks werk. Ieder jaar 
geven een aantal organisaties een kalender uit om bij deze dag stil te staan met korte 
overdenkingen, opdrachten en verhalen. Deze Dankdagkalender van 2018 hebben we 
woensdag 31 oktober meegegeven naar huis. 
 
Elk (oudste kind van een) gezin ontvangt een dankdagkalender. De kalender helpt u de 
dagen rond dankdag stil te staan bij de betekenis van deze bijzondere dag. De kalender 
telt 7 dagen en is bedoeld voor jongeren en kinderen. U kunt de kalender ook heel goed 
met het gezin rond de maaltijd gebruiken. Naast bewustwording van dankdag wordt ook 
de wereld van jongeren ver weg dichtbij gebracht. 
 
Op dinsdag 6 november vertellen in alle groepen uit Markus 12 vers 41-44, thema: alles 
geef Ik u! We hopen dat er in de verschillende kerken ook bij dit Bijbelgedeelte wordt stil 
gestaan. De kerkenraden zijn hierover geïnformeerd.  
Op de wijze hopen we de driehoek, gezin, school en kerk te verstevigen. 
 

Vanuit de MR: 
We zijn blij dat Juf Jannie i.p.v. juf Corine in de MR zitting wil nemen. Vanuit de ouders heeft 
mevr. Kok zich aangemeld. Omdat er verder geen aanmeldingen zijn is een verkiezing 
niet nodig en zijn dhr. J.C. Sterk en mevr. Kok automatisch 
gekozen. Van harte welkom allen! 
 
 
 
 



 

 

 
De taakverdeling is als volgt: 

 dhr. Sterk   voorzitter 
 juf Jannie secretaris 

 juf Petra Koers  notulist 
 overige MR leden:  
 mevr. Dijkstra, mevr. Kok en juf Hettie 

  
Heeft u iets wat besproken moet worden in de MR? Stuur een mail naar 
mr@smdbhetvisnet.nl  
  

Bierdopjes/kroonkurken Sven 
Zoals beloofd vindt u aan het eind van deze nieuwsbrief de flyer met meer informatie over 
het sparen van kroonkurken voor een rolstoel voor Sven Boer. De inleverlocatie is het 
handvaardigheidslokaal (middelste lokaal in de gang van de kleutergroepen). 
We maken van de gelegenheid gebruik om u er op te wijzen dat u in dit lokaal ook 
batterijen en postzegels kunt inleveren. 
 

Klassendienst 
Er waren een paar vragen over klassendienst door de kinderen. Dit gebeurt niet tussen de 
middag. Na schooltijd doet de klassendienst een paar werkjes voor de leerkracht. Dit is 
uiterlijk tot 15.30 uur. 
 

Jaargids 
De jaargidsen zijn inmiddels meegegeven naar huis. Het document wordt ook op de 
website geplaatst. Deze jaargids is onderdeel van de schoolgids. Heeft u geen schoolgids 
meer? We helpen u graag. 
 

Gezonder(e) school 
We vinden het fijn dat veel kinderen op dinsdag fruit meenemen naar school. Ook hebben 
we onlangs weer meegedaan aan de week van de pauzehap. Veel leerlingen brachten 
heel creatieve suggesties mee van thuis! Kinderen spreken elkaar aan als het fruit 
vergeten wordt. Er komt bewustwording op gang. Dat was precies de bedoeling. Blijft u 
allemaal meedoen?  
Voor de volledigheid herhalen wij dat gefrituurde traktaties ongewenst zijn. Uiteraard staat 
het u vrij om uw creativiteit op de traktatie los te laten. Allemaal prima als het maar niet te 
overdadig wordt. 
 

Vervanging dhr. van Wendel. 
Het gebeurt gelukkig zelden dat dhr. van Wendel afwezig is en het schoonmaakwerk niet 
kan doen. Vorig jaar hebben we één keer een noodoproep gedaan en werden spontaan 
geholpen door een aantal dames. We vinden het fijn om een lijst te hebben met personen 
die we kunnen benaderen in geval van nood. 
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Het gaat hierbij om de strikt noodzakelijke dingen zoals toiletten 
schoonmaken, prullenbakken legen en stofzuigen. Wilt u ons hierbij 
helpen, stuur dan een mailtje naar mw. van Dort. Bij voorbaat hartelijk 
dank! 
 

Registratie website 
Inmiddels heeft u een mail gekregen waarin staat hoe u zich kunt registreren op de 
website. Een aantal ouders heeft dit al gedaan. Op de website kunt u na inloggen foto’s 
en berichten van de groepen zien. Bovenaan kunt u op evenementen klikken, waarna u 
de kalender kunt zien. Ook verslagen van de MR en verschillende formulieren kunt u daar 
vinden.  
Het oudergedeelte van de site is nog wel in ontwikkeling. Er zullen daar dus nog 
regelmatig aanpassingen plaatsvinden. 
 

OuderTevredenheidsPeiling (OTP) 
Vorig schooljaar is de OTP afgenomen. Van de 138 gezinnen ontvingen we 57 ingevulde 
vragenlijsten retour. Dat is een respons van 41%. Deze respons is voldoende te noemen. 
(indicatoren vanuit Parnassys WMK niet door ons zelf bedacht). 
De vragenlijst bestond uit 105 vragen, volledig afgestemd op het toezichtkader van de 
Inspectie van het Onderwijs. We scoren over de gehele breedte op of boven het landelijk 
gemiddelde. Het gehele rapport, met uitzondering van de algemene opmerkingen, 
plaatsen we op onze website. . Uiteraard is diepgaandere analyse nodig om hier concrete 
doelen uit te filteren. Deze doelen krijgen een plaats in het schoolplan. 
 
Samengevat: We zijn heel blij met de door u gegeven feedback. Met dankbaarheid 
constateren we dat de respondenten tevreden zijn én ook punten hebben meegegeven 
waarin we kunnen door ontwikkelen  
 

Gespreksavonden 
DV 12 en 15 november vinden de gespreksavonden plaats. U hebt hiervoor per mail een 
uitnodiging ontvangen. Wilt u via de link uw beschikbaarheid opgeven? Ook als u niet 
kunt, dit graag invullen. Dan weten we dat de uitnodiging alle ouders bereikt heeft. 
 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Op DV 21 november is de inschrijfavond voor nieuwe leerlingen die voor 31 december 
2020 4 jaar worden (dus leerlingen geboren voor 31 december 2016). 
Wilt u uw kind op tijd opgeven, dus niet pas in het jaar dat het 4 jaar wordt? De prognose 
voor het leerlingaantal is niet heel gunstig. We willen dus graag weten op hoeveel 
kinderen we kunnen rekenen.  
Dit heeft een groot effect op de bekostiging van ons onderwijs. Met de juiste informatie 
kunnen we goede begrotingen opstellen en de juiste beslissingen nemen. 
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Als u echt niet op de inschrijfavond kunt komen kunt u altijd contact 
opnemen voor een persoonlijke afspraak met dhr. van Rees. Dit kunt u 
laten weten via mw. van Dort. 
 

Van de leescoördinatoren 
 
Fotowedstrijd 
Het was ontzettend moeilijk welke foto’s gaan er winnen.  
41 prachtige foto’s zijn ingezonden! Wat veel!  
De winnende foto’s zijn van:  
Lynde Doorn (groep 4), helemaal in haar boek verdiept. 
Jurjan van den End (groep 5) die een leeswedstrijd doet 
met het beeldje.  
Maria Leusink (groep 7), is ‘ingegraven in het zand lezen’ 
een aanrader?  
Eline Dubyna (groep 7), hoe durf je, lezen in een winkel!  
De winnaar kregen tijdens de officiële uitreiking een prijsje: een sneeuwbol met de 
winnende foto! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christelijke kinderboekenmaand 2018 (oktober) 
Het thema  van de christelijke kinderboekenmaand is Door dik en dun - Vriendschap 
vieren. 
 
Als u een rondje door de school liep, is het vast opgevallen. Wat een (groeps)werkjes 
rondom het thema ‘vriendschap’.  
De nieuwe boeken van de tafel uit het themahoekje verdelen we snel onder de klassen! 
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Veiligheid in het verkeer 
We vragen uw aandacht voor de bijlage waarin tips te vinden zijn over zichtbaarheid in 
de donkere dagen. 
Dhr. van Wendel is al jaren onze “verkeersouder” (zie ook: https://www.verkeersouders.nl 
). Hij adviseert over zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de school. We 
willen graag een extra impuls geven aan dit belangrijke werk. We zoeken daarom naar 
ouders die bereid zijn hierin met hem mee te denken. Vindt u het leuk om af en toe met 
ons in gesprek te gaan over dit onderwerp? Neem dan contact op met mw. van Dort. 
 

Stroopwafelverkoop 
Tijdens de gespreksavonden zal stichting Bonisa Zending er weer staan met stroopwafels 
van Markus en Markus. 
 
Het doel van Bonisa is het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de 
verkondiging van Gods Woord in China, evenals praktische, christelijke steunverlening, 
daar waar de Heere deuren opent. 
 
De stroopwafels kosten €2,25 per pakje,  3 pakjes voor slechts € 6,50! 
U helpt toch ook mee? 
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