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Nieuwsbrief november 2018 
 
 

Lief en leed 
Fam. van Ommeren werd een aantal weken geleden opgeschrikt door de boodschap dat 
bij vader een gezwel werd gevonden. Het bleek kwaadaardig weefsel te zijn. De zorgen 
waren groot maar de Heere gaf uitkomst. De ingreep was succesvol, er waren geen 
uitzaaiingen te vinden. Nazorg blijft noodzakelijk. We bidden dit gezin van harte Gods 
nabijheid en ondersteuning toe.  
 
Juf Petra Koers kan helaas nog steeds haar werk niet doen. De juf heeft last van een 
aangezichtsverlamming. Er is nog nauwelijks verbetering merkbaar. We hebben nog geen 
zicht op terugkeer op school. We wensen de juf Gods zegen toe. We hopen en bidden dat 
het herstel mag doorzetten. 
Uiteraard doen we ons best om de juf zo goed mogelijk te vervangen. We zijn heel blij dat 
juf Jolanda de achterliggende weken extra heeft gewerkt zodat de onrust in de groep tot 
een minimum beperkt bleef. We vragen u de juf te gedenken in het gebed. 
 

Terugblik gespreksavond 
De eerste gespreksavonden zijn alweer achter de rug. De meeste ouders hebben zich voor 
deze avond aangemeld. Helaas waren er een paar ouders die zich wel aangemeld 
hadden, maar niet op de gespreksavond aanwezig waren. Wilt u de mail goed in de gaten 
houden? Als u denkt dat u bepaalde informatie niet krijgt, neem dan contact op met de 
administratie, dan kijken we waar dat aan ligt. 
 

Vervanging Dirk van Wendel 
Op de vraag wie van de ouders zich wil aanmelden voor hulp als dhr van Wendel een 
keer ziek is, hebben we helaas maar 1 reactie gekregen. Zijn er nog meer ouders die zich 
hiervoor aan willen melden? Voor meer informatie verwijzen we u naar de vorige 
nieuwsbrief. Aanmelden kan via administratie@smdbhetvisnet.nl. 
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Verkeersouder 
Ook hiervoor hebben we in de vorige nieuwsbrief aandacht gevraagd. Helaas is er geen 
enkele reactie binnengekomen. 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 (administratie@smdbhetvisnet.nl) 
 

Van de leescoördinatoren 
 
Omdat de schoolbibliotheek (deels) is opgeheven geven we u wat alternatieven: 
  

• Gratis Openbare Bibliotheek in het Kultuurhus IJsselmuiden en Stadskazerne 
Kampen; 

• Bibliotheek in ‘de Zaaier’ Dorpskerk, Dorpsweg 53 Ijsselmuiden  
o (toegankelijk voor iedereen); 
o Openingstijden: Woensdags van 16 tot 17 uur en 19.30 tot 20.00 uur geopend. 
o Kosten: 10 cent per boek per week. 

• Bibliotheek in ‘de Beukelaar’ Gereformeerde Gemeente, 2e Ebbingestraat 3 
Kampen. 
Deze bibliotheek gaat uit van de Gereformeerde Gemeente Kampen maar is voor 
iedereen toegankelijk. 
Openingstijden: De woensdagavonden, buiten de schoolvakanties en bid- en 
dankdag om, geopend van 18.45u - 20.30u. 
Kosten: De kosten voor het lenen zijn 0,20 cent per boek. Er kan ook een 
abonnement worden afgesloten. (5 boeken voor 12 euro, 10 boeken voor 24 euro, 
onbeperkt aantal voor 35 euro) Uitleentermijn is 3 weken.  
Online catalogus: https://gergemkampen.auralibrary.nl/auraicx.aspx. 

• Bibliotheek Vrij Hervormde Gemeente, Grafhorsterweg 42 te Grafhorst 
Openingstijden: elke donderdagavond van 19:30-20:00 uur m.u.v. de kerstvakantie 
en de zomervakantie. 
De kosten voor het lenen € 0,20 per week per boek. En € 0,15 per week voor een 
vertelcd. 
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29 januari groep 1 en 2 ‘s middags vrij 
Op DV 29 januari 2019 gaan de juffen van groep 1 en 2 ‘s middags op cursus voor de 
nieuwe methode Onderbouwd. De kleuters zijn die middag vrij. 
 

Rekeningnummer school 
De betalingen van de verschillende facturen die de school stuurt lopen allemaal via de 
Rabobank. Een enkele keer komt het nog voor dat ouders betalen via de ING-bank. In 
verband met het opheffen van deze rekening is dit niet meer mogelijk en kunt u alleen via 
de Rabobankrekening betalen. Het nummer hiervan wordt ook altijd op de facturen 
vermeld. 
 

Brief met link naar vragenlijst van Gemeente Kampen 
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente 
Kampen de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar 
sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor 
zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling 
van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. 
Onze school verleent op deze wijze haar medewerking aan dit onderzoek.  
 
Wat vragen we van u? 
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en 
anoniem.  
 
Hoe doet u mee? 
Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen 
op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een 
vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen 
door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 december 
2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot. 
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018hetVisnet. 
Alvast bedankt voor uw deelname! 
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van 
Vilsteren van Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).  
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Veiligheidshesjes 
Op school zijn reflecterende gele veiligheidshesjes aanwezig voor de kinderen die vanuit 
IJsselmuiden naar school fietsen. Wilt u voor uw kind(eren) een hesje lenen tijdens de 
winterperiode? Kom dan even langs. Dhr. van Wendel helpt u graag. Uiteraard mogen de 
leerlingen er ook zelf om vragen. 
 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Op DV 21 november organiseerden we de inschrijfavond voor nieuwe leerlingen. We 
willen graag een goed beeld krijgen van het aantal kinderen die voor 31 december 2020 
4 jaar worden (dus leerlingen die zijn geboren voor 31 december 2016). 
Het is nog altijd mogelijk een persoonlijke afspraak met dhr. van Rees te maken. Dit kunt 
u laten weten via mw. van Dort. Mocht u nog ouders in uw omgeving kennen die 
belangstelling hebben voor onze school maar hun kind nog niet hebben ingeschreven, 
dan vragen we u hen hierop te attenderen. Waarvoor alvast hartelijk dank. 
 

Verhuizingen 
Van een aantal leerlingen hebben we gehoord dat ze gaan verhuizen of al verhuisd zijn. 
Zou u het nieuwe adres willen doorgeven? Dit kan via het Ouderportaal of 
administratie@smdbhetvisnet.nl. 
Als u weet dat u gaat verhuizen en uw kind(eren) naar een andere school gaan, wilt u dit 
dan ook per mail doorgeven. Met geruchten kunnen we geen rekening houden en de 
prognose van het aantal kinderen is erg belangrijk voor de komende jaren. 
 

Levelboxen DHH 
We werken al enige tijd met het Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid DHH. Na 
een voorbereidende fase begint dit steeds beter te lopen. Leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen gaan compacten volgens opgestelde richtlijnen. De leerling doet 
tijdens de leerkracht gebonden lessen met de instructie mee. De oefenstof die vervalt, 
wordt vervangen door werk uit zogenoemde levelboxen.  
Ouders worden door ons ingelicht als hun kind voor een of meerdere vakken volgens de 
eerste leerlijn gaat werken. Uiteraard wordt u vanaf het begin bij het traject betrokken bij 
dit proces. Via de RT brief wordt u per periode op de hoogte gesteld. 
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Kerstvieringen 
De voorbereidingen voor de kerstvieringen zijn al in volle gang. We vragen uw 
medewerking voor het volgende. We merkten vorig jaar dat er gefotografeerd en gefilmd 
werd onder de kerstviering van de kleuters. Dit is wat ons betreft een ongewenste situatie, 
allereerst vanwege een stuk rust en eerbied maar ook uit privacyoverwegingen. In elke 
klas zitten wel een aantal leerlingen waarvan ouders het ongewenst vinden dat hun kind 
gefotografeerd of gefilmd wordt. Vriendelijk verzoek om dit te respecteren. 
 

Activiteiten 
20 december 2018 Kerstfeest kleuters. Ouders hartelijk welkom.  

Aanvang 19:00 uur (deur hoofdingang open om 18:45) 
de kleuters zijn ’s middags vrij. Aanvullende informatie wordt 
door de leerkrachten verstrekt via aparte uitnodiging. 

21 december 2018 Kerstviering midden/bovenbouw op vrijdagmiddag in de 
klas 

23 december 2018 t/m 
5 januari 2019 

Kerstvakantie 

8 januari 2019 Luizencontrole 
 
  
 
  
  
  
 


