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Nieuwsbrief januari. 
 
 
 

Lief en Leed 
Bij de fam. Van Dodeweerd , uit de Tolhek in IJsselmuiden, is een dochter geboren. Ze noemen 
haar  Elin ( Elisabeth ). Elin is een zusje van Sophie uit groep 3. We feliciteren hen van harte en 
wensen hen Gods zegen in de opvoeding van de kinderen. 
 
Dhr. de Kruijf meldde ons dat hij een goede uitslag heeft gekregen. De punctie, echo en andere 
onderzoeken geven aan dat het weefsel dat aangetroffen werd, goedaardig is. De artsen vinden 
het zelfs onverstandig om een operatie te plannen omdat dit risico’s geeft en nauwelijks voordelen. 
Een grote opluchting! De Heere heeft uitkomst gegeven. Hem alleen de eer! 
 
Juf Petra Koers merkt nu gelukkig vooruitgang. Er is een opbouwschema afgesproken. De juf werkt 
op dit moment een uur per dag buiten de groep. We hopen dat het herstel verder doorzet zodat 
het werk in de groep weer kan worden opgenomen. Van harte Gods zegen gewenst! 
 
Voor de goede merken wij opnieuw dat we alleen met toestemming berichten in de nieuwsbrief 
plaatsen. We waarderen het dat u in het geval van lief en leed een bericht stuurt naar 
directie@smdbhetvisnet.nl  
 

Verkeerscommissie 
Naar aanleiding van de oproep in een vorige nieuwsbrief 
hebben we een verkeerscommissie gevormd. In deze 
commissie hebben mw. de Vries, mw. Boer, dhr. van Wendel 
en dhr. van Rees zitting.  
Met elkaar willen alles wat met verkeersveiligheid om de 
school te maken heeft een nieuwe impuls geven. Om dit 
goed te kunnen doen zijn we nog op zoek naar een ouder 
uit Grafhorst. 
We hebben nu één keer vergaderd. We hebben met elkaar 
gesproken over de veiligheid in het algemeen.  Er kwamen 
direct een aantal aandachtspunten naar voren: 
 
Eénrichtingsverkeer 
We hebben al jaren de informele regel dat bij het halen en 
brengen van leerlingen de Grafhorsterweg tijdelijk als 
eenrichtingsweg gebruikt wordt voor automobilisten. U rijdt 
de straat in bij v/d Weerd en verlaat de straat via de Meenteweg. De 
straat is al niet zo breed. Er wordt vaak ook aan weerskanten 
geparkeerd. Er ontstaan zeer onveilige situaties als we ons hier niet aan 
houden, zeker op regenachtige dagen etc. 
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Stil staan op de rijbaan 
Het komt nog wel eens voor dat ouders op de rijbaan blijven staan om leerlingen te laten 
instappen. Dat duurt soms even. Gevolg: een opstopping in de straat. Leerlingen die op het punt 
staan op de fiets naar huis te gaan kunnen niet goed weg of wagen al slingerend een poging. Er 
is op dat moment geen overzicht. Daarom een dringende oproep uw auto veilig te parkeren en te 
wachten op uw passagiers. 
 
Parkeren bij school 
Wilt u bij het ophalen/wegbrengen van kinderen in de gaten houden dat u niet de auto voor een 
oprit parkeert? We houden de buren graag te vriend. Wilt u dit (en de andere afspraken) ook 
doorgeven aan andere ophalers zoals een opa of oma ? 
 
Dat was het voor nu. Via de nieuwsbrief zullen we regelmatig van ons laten horen. Uiteraard kunt 
u de commissieleden altijd aanspreken. 
 

Schoolkrant 
Op dit moment wordt en intern nagedacht over de toekomst van de schoolkrant. We zoeken naar 
een duurzaam (digitaal) alternatief. Hiermee vermijden we tegelijkertijd de hoge drukkosten. We 
willen dit onderzoek zorgvuldig uitvoeren. Daarom zal er in februari nog geen gedrukte schoolkrant 
verschijnen. 
 

Actie zwembad de Steur 
Via zwembad de Steur kregen we de volgende mededeling: 
 
Wij hebben een indeling van alle basisscholen gemaakt en de kinderen van uw basisschool 
mogen op vertoon van de SCHOOL VAN DE WEEK KORTINGSBON, die u in de bijlage aantreft, 
komen zwemmen tegen een gereduceerd tarief.  

De kortingsbonnen zijn geldig op de aangeven datum op een woensdag van 13:00 tot 17: 00 
uur en/of op een vrijdag* van 13:30 uur tot 20:00 uur. 
 
NIEUW! ……Maar niet alleen de kinderen, de ouder of begeleider van de kind(eren) die mogen ook 
voor het gereduceerde tarief van €3,50 komen zwemmen. 
 

De kortingsbonnen vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 

Opbrengst oud papier 2018 
Elke eerste donderdag van de maand staat er een container om oud papier in te zamelen in de 
Dirkje Kerkemaat, tegenover de kerk. U kunt hier tussen 8.00 uur en ongeveer 14.00 uur uw oud 
papier brengen. De opbrengst is voor de school. 
De opbrengst over 2018 was € 2526,28. Hartelijk dank voor het verzamelen. Bijzonder  spreken 
we onze dank uit richting de vrijwilligers die hiervoor telkens druk in de weer zijn.  
 



 

 

 
 
 

Warme truiendag – 15 februari 
We doen opnieuw mee! Zie ook: https://www.warmetruiendag.nl/ 

Vorig jaar stond de CV nog een beetje aan. 
Nu staat op D.V. vrijdag 15 februari de verwarming echt uit! Dus… een goede reden om een warme 
trui aan te doen! 
We gaan op deze dag met de kinderen in gesprek over ‘zorgen voor de schepping’, 
klimaatverandering, energiebesparing etc. 
 

Aanvulling DHH  
Bij deze willen wij u als aanvulling op de vorige nieuwsbrief informeren over een paar 
veranderingen in de werkwijze van rekenen bij ons op school.  
Aan het begin van een nieuw blok maakt de hele klas een schaduwtoets (dat was al enige tijd 
zo). Aan de hand van deze toets kunnen wij zien welke onderdelen uw zoon/dochter al beheerst 
en aan welke onderdelen er extra aandacht besteed moet worden. Nu kan het zijn dat uw 
zoon/dochter de schaduwtoets erg goed maakt en niet alle oefenstof van dat hoofdstuk hoeft te 
doen. Uw zoon/dochter mag dan dat blok compacten. Wij doen dit volgens het principe van DHH 
(Digitaal Handelingsprotocol voor Hoogbegaafdheid). Het principe van compacten is dat de 
leerlingen alle doelen aangeboden krijgen, alleen minder oefenstof. Sommige leerlingen 
beheersen een som na 3 keer oefenen terwijl anderen er soms 15 keer over moeten doen. 
De leerlingen die compacten maken altijd de hele gele rekenles mee! Dat is noodzakelijk om alle 
doelen aangeboden te krijgen. De blauwe lessen worden grotendeels gehalveerd. De tijd die dan 
ontstaat, mag uw zoon/dochter opvullen met andere uitdagende rekentaken, o.a. uit de levelbox.  
 
Als uw zoon/dochter een blok mag compacten, krijgt u hierover aan het begin van het nieuwe 
blok een mail van de leerkracht. 
 

Van de leescoördinatoren 
Woensdag 23 januari deden we mee met het Nationaal Voorleesontbijt. Meester van Rees las 
voor uit ‘Een huis voor Harry’. We hebben heerlijk gegeten.  
Bedankt ouders, collega’s en OAC voor de organisatie/ hulp. 
Het was een geslaagd feestje! 
Nalezen in het nieuws: 
https://kampernieuws.nl/nationaal-voorleesontbijt-visnet/ 

https://kampernieuws.nl/muziekworkshop-quintus-visnet/ 

Met de groepen 3 t/m 8 doen we mee aan de landelijke ‘Poezieweek’. (31-1 t/m 6-2). Uiteraard 
hoort u hier binnenkort meer over. 
 

Actie rolstoelbus voor Sven 
We hebben een week het zendingsgeld voor een bijdrage aan de rolstoelbus voor Sven bestemd. 
De opbrengst was € 146,52. Dit geld is gestort op de rekening van de Stichting die hiervoor 
opgericht is. Namens de ouders van Sven hartelijk dank! 
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Verjaardag is een fijne dag 
Op dinsdag 8 januari vierden we met de hele school de verjaardagen van juf 
Willy en meester van Rees. Hartelijk dank voor de mooie cadeaus en de leuke reacties.  
 

Vanuit de MR 
We hebben enkele MR vergaderingen gehad. We hebben gesproken over het  
invullen van de werkdrukgelden en de begroting. 
Bent u benieuwd naar andere punten? Lees de verslagen van de MR- vergaderingen op: 
https://smdbhetvisnet.nl/mr-verslagen   

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

  
Wilt u meer weten over de taken van de MR? 
Tijdens de gespreksavonden D.V. 4 en 7 maart zullen MR leden aanwezig zijn. Maak een praatje 
met hen en laat u informeren. Welkom in de aula! 
  

Cito toetsen kleuters 
In de afgelopen weken hebben wij de cito toetsen weer afgenomen, bij groep 1 t/m 8. 
We hebben besloten de M toetsen van groep 1 niet af te nemen. Vanuit de overheid zijn we niet 
meer verplicht de kleuters te toetsen met Cito, mits we een ander geod leerlingvolgsysteem 
gebruiken. We zijn bezig met de invoering van “Onderbouwd”, een programma dat ons voorziet 
van informatie over hoe uw kind leert, wat het beheerst en nog niet. 
Omdat we niet in een keer alle cito toetsen willen afschaffen, doen we het in fases. 
Zodra “Onderbouwd” helemaal is ingevoerd en we er goed mee kunnen werken, zullen we de 
andere cito toetsen voor de kleuters afschaffen. 
U hoort van ons wanneer dat het geval is, en om welke toets het gaat. De toetsen die we nu nog 
afnemen zijn de Eind groep 1, de Midden groep 2 en de Eind groep 2 toets. 
Voor vragen kunt u terecht bij de Intern begeleider via ib@smdbhetvisnet.nl. 
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Op verzoek doorgestuurd 


