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Nieuwsbrief april 
 
 

Lief en leed 
 
Juf Mirenda werkt bijna weer op het oude niveau. We zijn blij dat het herstel voorspoedig 
is verlopen. 
 
Het herstel van dhr. van Wendel gaat ook langzaam door. Hij is gisteren weer op school 
geweest om koffie te drinken. We bidden om verder herstel en om Gods nabijheid in 
moeite en verdriet naar aanleiding van het overlijden van broer en oom. 
 
Ook in andere families werden plotseling met rouw geconfronteerd. We bidden ook voor 
u om troost en kracht. 
 

Vertrek 
Ook juf Hettie zal de school na de zomervakantie gaan verlaten. Zij hoopt in het speciaal 
onderwijs in Zwolle aan het werk te gaan. Vanaf deze plaats danken wij haar alvast voor 
haar inzet en wensen haar Gods zegen. 
 
Het leerlingaantal is door tussentijdse verhuizingen sneller gedaald dan verwacht. 
Hierdoor loopt de bekostiging ook terug. We hebben besloten om de vrijkomende baan 
van juf Hettie niet in te gaan vullen. We werken er hard aan om met het bestaande 
personeel 8 groepen te gaan bezetten.  
 

Verkeerscommissie 
De verkeerscommissie organiseerde afgelopen maand een bespreking met  bewoners 
van de Grafhorsterweg. De opkomst was helaas erg laag. Toch hebben we met elkaar 
een goed gesprek gehad over de verkeersveiligheid in de straat. 
 
Als belangrijkste punt van frustratie kwam het parkeren naar voren. Het komt regelmatig 
voor dat ouders voor inritten van buurtbewoners parkeren en vervolgens kinderen in het 
gebouw gaan ophalen of iets dergelijks. Bewoners kunnen op dat moment niet weg. Wij 
vragen dringend hier op te letten. Laten we proberen een goede buur te zijn. 
 
We zullen u regelmatig op de hoogte houden van zaken die in 
de verkeerscommissie worden besproken.  
Nog steeds is versterking nodig van een ouders die in Grafhorst 
woont. Wie geeft zich op? (graag een mailtje naar 
administratie@smdbhetvisnet.nl ) 
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Schoonmaak 
In de achterliggende weken zijn we ontzettend goed geholpen bij het schoonhouden van 
de school. Heel hartelijk dank voor alle hulp! Wat een betrokkenheid en enthousiasme is 
er getoond. Bijzonder! We verwachten na de meivakantie structurele vervanging in te 
kunnen zetten. De gesprekken hierover zijn in een vergevorderd stadium. 
 

Actie Irak 
 
De bemoedigingskaartjes en ons oude meubilair zijn aangekomen in Irak!  
 
Tijdens het “Expeditie Mosul” van Stichting Hulp Vervolgde Christenen en de werkgroep 
Hulp Irak zijn afgelopen week naast ons oude meubilair de bemoedigingskaartjes die op 
school door alle leerlingen gemaakt zijn uitgedeeld. We hebben dit gedaan in het Khazer 
Refugee Camp zo’n 30 kilometer van de stad Mosul, het voormalige Ninevé. In dit kamp 
leven ongeveer 1500 gezinnen uit de stad Mosul. We zijn in dit kamp begonnen met een 
bijbelverhaal over “de goede Herder” waarna we met de kinderen, ongeveer 200, 
spelletjes hebben gedaan. Tijdens een rondje door het kamp hebben we de 
bemoedigingskaarten uitgedeeld. De kinderen vonden het prachtig en deden er alles aan 
om er zo veel mogelijk te krijgen…… Namens alle kinderen hartelijke dank voor jullie oude 
meubilair en kaarten. Laten we deze kinderen niet vergeten !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Activiteiten  

Datum  Activiteit  
26 april  Koningsspelen, groep 1 ook naar school, ’s 

middags zijn alle leerlingen vrij 
26 april t/m 4 mei  Meivakantie  
7 mei  Luizencontrole  
Week 21 Avondvierdaagse 
30 mei Hemelvaartsdag 
31 mei Vrije dag 

 
 
 


