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Uit het team  
Vorige week is juf Hanneke Versteeg geopereerd. De operatie is geslaagd en juf Hanneke moet 
de komende weken rust houden. Het grootste deel van haar werkzaamheden wordt 
overgenomen door juf Judith Emaus.   
 
Op D.V. 12 december hopen juf Leanne van Olst en Henrik Drost te trouwen. Eerst door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand in het Agnietenklooster in Elburg, vervolgens vragen zij om 
Gods zegen over hun huwelijk in de Hervormde Kerk van Doornspijk. De kinderen van groep 5 
en het team zullen aanwezig zijn bij de kerkdienst en bij de kinderreceptie. We wensen het 
bruidspaar alvast een heel fijne en gezegende dag. In verband hiermee is de hele school op 
donderdagmiddag 12 december gesloten.  
 
Bericht dhr. Van Wendel  
Beste collega’s bestuur, MR, ouders en de kinderen van Het Visnet,  
6 februari staat bij menigeen nog op het netvlies gebrand toen het gehoord werd dat ik in het 
ziekenhuis was opgenomen met een hartinfarct en open hartoperatie had ondergaan. Groot 
was de schrik dat er voor mijn leven gevreesd werd. Toen ik na 7 dagen wakker werd bleek dat 
ik half verlamd was. De schrik zat er goed in bij jullie als collega’s, bestuur, MR, ouders, en de 
kinderen.  
Het blijkt dat de pompkracht van het hart behoorlijk is verminderd, regelmatig moet ik naar de 
cardioloog. Nu zijn wij na ruim 10 maanden verder en kom ik regelmatig weer op school om een 
kop koffie te drinken, maar werken staat momenteel onderaan het lijstje.  
Maar het is mijn (onze) behoefte om u, collega’s en ouders, allemaal hartelijk te bedanken voor 
het vele medeleven die wij persoonlijk en als gezin mochten ontvangen in welke vorm dan ook. 
Bijzonder wil ik alle kinderen hartelijk bedanken voor alle lieve berichten en kaarten die ik van 
jullie ontvangen heb, het was soms ontroerend wat jullie schreven. Ouders, u moest eens weten 
hoe goed mij dit gedaan heeft.  
In de zomervakantie ben ik opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met een blindedarm 
ontsteking, op 28 oktober zou ik geopereerd worden maar is uitgesteld tot vorige week vrijdag, ik 
moest voor alle zekerheid nog een nacht blijven, maar het gaat weer de goede kant op 
Momenteel moet ik proberen om mijn conditie weer op te bouwen want de volgende ingreep 
staat al weer te wachten. Binnenkort moet ik nog naar de cardioloog voor een informatief 
gesprek voor een ICD.  
Uw en jullie gebed heeft mij bijzonder gesterkt, ook nu blijkt weer dat de Heere de ware 
“REFAJA’’ is: ´´De Heere geneest``  
Nogmaals hartelijk dank namens Dirk en Wilma en de kinderen van Wendel  
  
  



 

 

Studiemiddag woensdag 4 december   
Op woensdagmiddag verzorgt Dolf Janson een studiemiddag voor (een deel van) het team over 
rekenen. Ter informatie voor u, wat we (nog meer) gaan leren:  
Getallen spelen in de wereld een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk dat kinderen geen 
angst voor getallen hebben. Veel kinderen vinden rekenen een "moeilijk vak" wat vaak voortkomt 
uit ervaringen die ze met dit vak opdoen. Het is een belangrijke reden om rekenlessen anders 
aan te pakken en in te vullen.   
In de workshop maak je kennis met een aantal principes en praktische vertalingen naar 
leerstofonderdelen waarmee je het rekenonderwijs veel beter kunt laten aansluiten bij de kennis 
en behoeften van je leerlingen in alle leerjaren. Je krijgt concrete mogelijkheden om de 
leerlingen letterlijk doelgericht te laten werken.  
De opgedane kennis hopen we in te kunnen zetten in de groepen!  
 
Collegiale consultatie 10 december  
Als team leren we graag van elkaar. Daarnaast is een ‘doorgaande lijn’ in bijv. aanpak/ 
uitvoering etc. binnen de school erg belangrijk.   
Jaarlijks organiseren we daarom een collegiale consulatie. Op dinsdagmorgen 10 december 
wordt er in drie rondes bij elkaar in de klas gekeken.  ‘s Middags worden de lessen 
nabesproken, vandaar dat alle leerlingen deze middag vrij zijn.   
 
Herhaling regel uitnodigingen/ kerstkaartjes  
Het uitdelen van uitnodigingen (van bijv. feestjes) en kerstkaarten is binnen school niet 
toegestaan.  
Waarom? Het kan voor kinderen pijnlijk zijn als de kaartjes opvallend worden uitgedeeld en zij er 
geen ontvangen.  
Uitzondering op de regel: als alle kinderen (of alle jongens/meisjes) uit een groep uitgenodigd 
worden of een kaart krijgen.  
  
Hackers  
In de afgelopen weken is tot twee maal toe geprobeerd om in te breken op onze ict-
voorzieningen. De eerste keer op het schoolnetwerk zelf. Daar kwamen we snel achter en uit 
voorzorg hebben we de servers uitgezet en de backup van de dag ervoor teruggehaald. De 
tweede poging was op onze "cloud" bij Microsoft om ons emaildomein te misbruiken voor het 
versturen van spam. Bij die poging heeft Microsoft ingegrepen en onze schoolmail geblokkeerd. 
Uit onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen dat er privacy-gevoelige gegevens zijn "gelekt". 
In beide gevallen heeft Hugo van Dort snel actie ondernomen. Daar waar nodig zijn extra 
maatregelen genomen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Laptops en chromebooks  
Inmiddels zijn 9 nieuwe laptops gearriveerd en geïnstalleerd. We zetten nu de volgende stap in 
gang: de bestelling van 32 chromebooks met een chromebookkar is de deur uit. Hiermee maken 
wij ons onderwijs met digitale middelen een stuk flexibeler: de groepen hoeven niet meer steeds 
naar het computerlokaal, maar de computers worden de klas in gereden. Bij steeds meer 
methodes is het digitale gedeelte wezenlijk onderdeel van het programma. Ook kunnen we 
hierdoor gemakkelijker digitaal gaan toetsen. Zo kent de centrale eindtoets voor groep 8 vanaf 
komend jaar twee varianten: je hebt de keuze tussen de bekende papieren variant én een 
digitale adaptieve toets. Deze toets is niet alleen op de computer, maar sluit tijdens de toetsing 
ook aan bij het niveau van de leerlingen.   
 
  



 

 

Afscheid 
Vanaf begin december zal Sjoerd van Dijk niet meer bij ons op school zijn. Hij stapt over naar 
de Eben-Haëzerschool in IJsselmuiden. De ouders van groep 7 worden hierover nog afzonderlijk 
ingelicht. We wensen Sjoerd een heel goede tijd toe op zijn nieuwe school!  
 
Begroting  
Onlangs is de begroting voor het jaar 2020 besproken in het bestuur en in de MR. In december 
zal hij hoogstwaarschijnlijk definitief worden vastgesteld. We zijn blij om te kunnen constateren 
dat de begroting er voor de komende twee jaar positief uitziet. In het komende jaar staat er een 
aantal flinke investeringen op de agenda, zoals het vervangen van alle tl-verlichting door led-
verlichting (in de kerstvakantie) en het vervangen van de oudste cv-installatie in de school. Tevens 
vorderen de plannen voor het aanleggen van een nieuw schoolplein. We hopen u ook daarover 
uitgebreider te kunnen informeren binnen afzienbare tijd.  
  
Convenant Kampen leest!  
In Café Paatje werden donderdag 7 november 15 handtekeningen gezet onder een convenant 

tussen gemeente, Bibliotheek en schoolbesturen. 
Hiermee tekenden alle besturen voor PO (primair 
onderwijs) uit de gemeente Kampen, de Pieter 
Zandt Sg., de gemeente Kampen en de 
Bibliotheek voor een geletterde gemeente, 

waarbij zij beloven zich er gezamenlijk voor in te 
zetten dat alle kinderen in Kampen de kans 
krijgen op te groeien in een taalrijke omgeving.  

Onze leescoördinator Juf Herma heeft namens 
‘het Visnet’  haar handtekening gezet.  
 
 
Fietsje kleuterplein aangeschaft van punten batterijen 
Als school sparen wij, zoals u weet batterijen. Hiermee kunnen we punten verdienen. We hadden 
nu zoveel punten gespaard dat we voor het kleuterplein een fietsje konden aanschaffen. De fiets 

valt goed in de smaak bij de kinderen. Omdat ze op dit moment 
werken rondom het thema ‘de 
ruimte’ wordt hij ook 
wel raket genoemd 😊   
  
U begrijpt: we sparen weer vrolijk 
verder. Doet u mee? Lege batterijen 
kunnen gebracht worden in het 
lokaal tussen de 
peuterspeelzaal en groep 1. 

Hier staat een inzamelingston.   
Daar kunt u ook postzegels inleveren voor de zending.  
  



 

 

BHV herhaling  
Woensdag 20 november was de jaarlijkse bhv-herhaling voor de bhv’ers van de school. We 
hebben hard geoefend. Foto’s hiervan zijn op de website te zien.  
 
Verkeershesjes  
Onze verkeersouders hebben veiligheidshesjes uitgedeeld aan alle kinderen die vanuit 
IJsselmuiden op de fiets naar school gaan! Na de winter worden de hesjes weer ingenomen 
door school. Ouders, zorgt u ervoor dat de verlichting op orde is?!  
Veiligheid voorop!  
 
Inschrijfavond  
Afgelopen woensdagavond hebben we de jaarlijkse inschrijfavond gehad. Inmiddels hebben 
we al zo’n 14 aanmeldingen binnen van kinderen die 4 jaar worden in 2021. Daar zijn we blij 
mee.   
Als u niet in de gelegenheid was om deze avond langs te komen voor het aanmelden van uw 
kind, dan kunt u een afspraak maken met de directeur: directie@smdbhetvisnet.nl of 038-
3332635  
 
Telefonische bereikbaarheid  
Om de telefonische bereikbaarheid van school te optimaliseren hebben we een rooster gemaakt 
wie wanneer de telefoon opneemt. Op sommige momenten zijn dat leerlingen van groep 8. De 
kinderen hebben geoefend. Het is best spannend. Maar... de eerste complimenten zijn al 
binnen.   
  
Activiteiten december (ook terug te zien op de website en op Ouderportaal)  
10 december  Leerlingen ‘s middags vrij  
12 december  Juf Leanne trouwt; alle leerlingen ‘s middags vrij  
19 december ‘s avond  Kerstviering groep 1 en 2. De kleuters zijn ‘s middags vrij.  
20 december overdag  Kerstviering groep 3 t/m 8  
23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie  
  
  
  
  
  
  
 


