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Nieuwsbrief maart 2019 
(door allerlei omstandigheden wat vertraagd) 

 

Lief en leed 
 
De vader van juf Anita kreeg twee weken geleden een herseninfarct. Zijn situatie leek 
stabiel. Vanmorgen ontvingen wij echter het droeve bericht dat hij in de afgelopen nacht 
is overleden. We condoleren de bedroefde familie van harte en bidden hen  de troostende 
nabijheid van de Heere toe. Een roepstem voor ons allen!  
 
We hebben u tussendoor regelmatig geïnformeerd over de situatie rondom de 
gezondheid van dhr. van Wendel. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Hij is 
zelfs even op school geweest om koffie te drinken met het team. Leerlingen en collega’s 
waren blij hem  weer even te zien en te spreken. De revalidatie gaat door. We wensen 
hem een goed herstel.   
 
Juf Mirenda is ook herstellend. Het gaat goed met haar. Zodra bekend is wanneer zij weer 
hoopt te gaan werken hoort u dat van ons.  
 
Juf Petra Koers is steeds vaker in de school te vinden. Het lesgeven kost nog steeds veel 
energie. Het lukt helaas nog niet om dit een dagdeel vol te houden. Het herstel verloopt 
langzaam en dat is moeilijk. We hopen en bidden dat het herstel verder door mag zetten.  
 
Er zijn nog steeds zorgen rondom Sarah, de dochter van juf Jenneke. Er is nog geen goede 
aanpak gevonden voor haar epilepsie. Deskundigen zoeken naar een passende aanpak. 
Van harte Gods zegen gewenst in dit traject. 
 
We vragen uw voorbede. Het doet altijd goed dat er intensief wordt meegeleefd.  
 
Er is ook sprake van relatief veel kortdurend ziekteverlof in het team. Verschillende collega’s 
konden de achterliggende dagen hun werk niet doen. Helaas waren we genoodzaakt 
groepen vrij te geven omdat er geen invalleerkracht geregeld kon worden. Fijn dat hierop 
begripvol werd gereageerd. We wensen deze collega’s beterschap en hopen dat zij snel 
hun werk weer kunnen doen.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Marlinde Limburg kreeg in de achterliggende week een zusje, zij heet Esmee. We 
feliciteren ouders en de andere kinderen van harte.   
 
René Potkamp kreeg in de achterliggende week een broertje. Hij luistert naar de naam 
Leon. Ook hier mocht alles goed gaan. Van harte gefeliciteerd.  
 
We wensen beide gezinnen van harte Gods zegen in de opvoeding van de kinderen.  
 

Nieuws van de MR 
 
Tijdens de gespreksavonden hebben MR leden wat informele gesprekken gevoerd met 
enkele ouders.  
 
We hebben dit als prettig ervaren en hopen in de toekomst op meerdere manieren contact 
met ouders te leggen.   
 
De laatste vergadering hebben we o.a. gesproken over het afschaffen van de schoolkrant, 
maar zijn  op zoek naar goede alternatieven, omdat we juist het contact school, ouders en 
leden zo belangrijk vinden!  
 
Uw vragen zijn welkom! Mail naar mr@smdbhetvisnet.nl  
 

Herinnering  
 
We hebben afgesproken dat de leerlingen die niet overblijven op school om 13:00 uur het 
plein op mogen komen. Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat er voor die tijd al een 
grote groep leerlingen voor het hek staat te wachten. Dat is niet handig maar zeker ook 
niet veilig. We hopen uw medewerking. Om 13 u doet leerkracht het hek open en loopt 
vervolgens de pleinwacht. Daarvoor zijn de overblijfmoeders verantwoordelijk voor de 
kinderen die overblijven op school. 
 

We gaan zorgvuldig met onze en andermans spullen!  
 
Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat door school aangeschafte materialen met 
opzet worden vernield. We hebben een lijst opgesteld met de kostprijzen van klein 
materiaal. Als een kind bijv. bewust een potlood doormidden breekt zal de kosten van het 
nieuwe potlood (20 cent) op het kind worden verhaald.   
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Betreft het uw kind, dan zal de leerkracht hierover contact met u opnemen 
en verwachten we uw medewerking!  
 

Thema-avond D.V. 17 mei  
 
Na de mooie zangavond rondom project vorig jaar en een enquête gehouden door de 
MR hebben we besloten om een thema-avond te houden. We gaan met elkaar en als 
groep zingen en declameren rondom een bepaald thema.   
 
Noteer alvast in uw agenda: D.V. 17 mei 19-20 uur thema-avond in de Dorpskerk 
IJsselmuiden. Aanwezigheid van de leerlingen is niet verplicht, maar natuurlijk wel 
gewenst.  
 
Meer informatie hoort u t.z.t. van ons!   
 

Website  
 
Ongeveer de helft van de ouders heeft zich inmiddels geregistreerd op de website. Heeft 
u dit nog niet gedaan, dan kunt u dit doen door naar www.smdbhetvisnet.nl  te gaan en 
daar op “inloggen” te klikken. U kiest dan voor inloggen het Visnet. Nu krijgt u de pagina 
waar u zich kunt registreren. Na goedkeuring krijgt u een mail dat u kunt inloggen. Graag 
registreren met uw mailadres wat op school bekend is, zodat wij kunnen controleren wie 
er zich registreert. Dit in verband met de privacy.  
 

Gift hulp Irak  
 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u dat we een gift voor het vervoer van ons oude 
meubilair naar Irak zouden geven. De besparing van de warme truiendag bedroeg 
ongeveer € 60,-.  In totaal hebben we € 250,- overgemaakt.  
 

Verkeersouders  
 
Dhr. van Wendel is al jarenlang verkeersouder. Hij onderhoudt de contacten met de 
gemeente over dit onderwerp. Onlangs hebben we twee ouders bereid gevonden hem 
hierin bij te staan. We willen het thema verkeersveiligheid nadrukkelijker op de agenda 
zetten. Een van de eerste concrete acties is een gesprek met omwonenden over de 
verkeerssituatie rondom de school. Zij ontvangen hiervoor volgende week een uitnodiging 
in de brievenbus. We zijn blij dat we op deze wijze een nieuwe impuls aan dit belangrijke 
werk kunnen geven.  
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Schoonmaakvrijwilligers  
 
Opnieuw brengen we onze dank over aan de vele vrijwilligers die elke dag klaar staan 
om het schoonmaakwerk op school te doen. Een prachtige vorm van ouderbetrokkenheid. 
Het levert leuke gesprekken op en het werkt samenbindend. We hebben in principe 
afgesproken deze constructie tot de meivakantie te laten lopen. Op dit moment denken 
we goed na hoe dit tot aan de zomer geregeld moet worden. Tips zijn altijd welkom. We 
houden u op de hoogte.  
 

Koningsdag  
 
Op 26 april vieren we met elkaar traditiegetrouw Koningsdag. Het programma ziet er als 
volgt uit:  
 

 8.30 uur : Kinderen beginnen in de klas met een ontbijt (graag eigen beker, bord 

en bestek meebrengen in het kader van duurzaamheid).  

 9.15 uur : Zingen bij de vlag  

 9.30 uur : Spelletjes op het plein  

 
Tussen 10.30 – 11.00 uur:   Eten en drinken in de klas en de morgen afsluiten.  
 
Alle leerlingen zijn ‘s middags vrij. Groep 1 is donderdagmiddag 25 april vrij en wordt 
vrijdagmorgen op school verwacht.   
 
Voor de zekerheid merken we op dat we in het geval van regen het programma beperken 
tot het ontbijt en zingen bij de vlag. 
 

Eindtoets  
 
Van 16 t/m 18 april hopen de leerlingen van groep 8 de eindtoets te gaan maken. Dit is 
voor hen in het bijzonder een spannend moment. Na veel voorbereiding mogen/moeten 
ze gaan laten zien wat ze kunnen. Het gaat niet om prestatie. Ieder heeft zijn/haar talenten 
en mag laten zien wat hij/zij aankan. Ook deze dingen mogen we van Hem verwachten. 
We hopen dat we t.z.t. ook op schoolniveau een mooie uitslag met u kunnen delen.  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Kangoeroewedstrijd en grote rekendag  
 
Op donderdag 21 maart hebben 31 leerlingen uit groep 4 t/m 8 mee gedaan met de 
kangoeroewedstrijd. Wat leuk om zoveel kinderen bezig te zien met hun versie van de 
wedstrijd. Voor sommigen was het echt spannend. Eind mei ontvangen we de certificaten 
met daarop de behaalde punten. Ook zal er voor de best scorende leerlingen een prijs 
uitgereikt worden. De antwoorden zijn al eerder op de site te vinden. Wie het ook leuk vindt 
om te kijken wat zo’n wedstrijd inhoudt, kan een kijkje nemen op de site 
www.w4kangoeroe.nl .   
 
Op woensdag 3 april deed de hele school mee aan de grote rekendag. De hele morgen 
werd in de verschillende groepen gerekend rondom het thema “uit verhouding”. Het was 
mooi om te zien wat er in de verschillende groepen gebeurde. Er werd gepuzzeld, 
overlegd, getekend, gemeten enz. Heel veel leerlingen verlieten enthousiast de school. 
Opnieuw is gebleken dat rekenen leuk is! Een aantal dingen die leerlingen hebben 
gemaakt zijn in de gangen van de school te bewonderen. 
 

Activiteiten  
 

Datum  Activiteit  
8 april (aanstaande maandag!) Continurooster i.v.m. studiemiddag  

Alle kinderen eten op school. We eindigen 
om 14:25 uur.  

11 april  Entreetoets groep 7  
16 t/m 18 april  Eindtoets groep 8.  
19 april  Goede Vrijdag  
21 en 22 april  Eerste en Tweede Paasdag  
25 april  Groep 1 ’s middags vrij  
26 april  Koningsspelen, groep 1 ook naar school, ’s 

middags zijn alle leerlingen vrij 
26 april t/m 4 mei  Meivakantie  
7 mei  Luizencontrole  
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