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Overleden  
Afgelopen week is dhr. B. Last overleden. Hij was opa en overgrootvader van veel kinderen en 
ouders op onze school. Jarenlang heeft hij zich voor de school ingezet door oud papier op te halen. 
We wensen alle familieleden sterkte en Gods nabijheid toe.   
  
Team  
Juf Hanneke Versteeg is haar uren weer aan het opbouwen. We zijn blij dat ze goed herstelt na de 
operaties! Bij juf Willy van Dort is een hernia vastgesteld. Een operatieve ingreep is nodig en die 
zal waarschijnlijk eind februari plaatsvinden. We leven ook mee met juf Lieske van den Belt: bij haar 
zus is een ernstige ziekte geconstateerd. Inmiddels zijn chemokuren gestart. Juf Jeannet Veldhuizen 
heeft te horen gekregen dat de tumor in de afgelopen periode niet is gegroeid. Momenteel wordt 
nagedacht over een gewenste behandeling. We wensen alle collega’s sterkte toe!  
  
De school is weer schoon!  
Alle moeders die hebben meegeholpen: heel hartelijk dank!  
De organiserende dames, Bertine en Hendrina, jullie hebben ons heel wat werk uit handen 
genomen. Bedankt!  
 
Bestuursbezoek  
Afgelopen week waren alle bestuursleden op bezoek in de school. In groepjes woonden ze een deel 
van de lessen bij en spraken ze met de collega’s. Tussen de middag genoten we samen van een 
lunch. Leuk en goed om elkaar even te ontmoeten. We waarderen hun betrokkenheid bij het 
schoolgebeuren, en we zijn blij met hún waardering voor ons werk.  
 
Studieochtend 6 februari   
… wat gaan we doen?   
Donderdag 6 februari hebben de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. De ochtend 
hebben wij een cursus m.b.t. feedback geven in een lerende organisatie en het verzorgen van een 
goed klassenmanagement. We willen de optimale omstandigheden bieden voor de leerlingen om tot 
een goede zelfontplooiing en zelfstandigheid te komen. De middag hebben wij een werkmoment 
waarop de leerkrachten aan de rapporten kunnen werken en de gegevens analyseren van 
de cito’s voor de nieuwe hulpplanperiode.  
  
De schoenendoosactie:  
De schoenendoosactie was een groot succes. Een gedeelte uit de bedankmail van 
stichting Timotheos.  
Namens het bestuur wil ik u onze hartelijke dank overbrengen voor het meedoen van uw school aan 
de schoenendoosactie.  
 Onze hartelijke dank voor de hiervoor verrichte inzet met een mooi bedrag voor onze stichting om de 
vele weeskinderen in Malawi te kunnen helpen. Ongetwijfeld zullen de 
kinderen in Malawi ook zeer ingenomen zijn met de ontvangst van een 
schoenendoos met inhoud.  
   
 
 



 

 

Terugblik flessenactie t.b.v plein:  
 
 
 
 
In de afgelopen weken zijn er heel veel  
flessen op school ingeleverd. Ondertussen hebben Anita 
Bijker (moeder van Anne-Linn, Julian en Jonathan) en 
Bart Last (vader van Harmen, Adwin en Gerben) heel 
veel flessen voor ons ingeleverd. De totaal 
opbrengst weten we nu nog niet. De laatste flessen 
moeten nog worden weggebracht. Maar zoals het er nu 
uitziet is het een aardig bedrag!  
  
  
 
 
 
 
 

 
Pleinrenovatie:  
  
Vanaf komende maandag, 3 februari, is de hoofdingang van de school niet te gebruiken. Dit duurt 
een aantal weken, zolang er werkzaamheden op het plein worden verricht. Voor verdere informatie 
verwijzen we u naar de verzonden extra brief.  
  
Pannakooi  
Op het nieuwe schoolplein krijgen we een mooie nieuwe pannakooi. De oude wordt verwijderd. 
Heeft u belangstelling of kent u iemand die interesse heeft? Geschikt als 
hondenhok, konijnenren of... pannakooi. Ook als u ergens in het dorp een geschikte plek weet, kunt 
u dat aan ons doorgeven.   
  
Foto’s op de website van school.   
De afgelopen weken zijn er veel foto’s op de website van school gezet. (www.smdbhetvisnet.nl) Te 
vinden achter de beveiligde pagina ‘ouders’. Een inlogcode kunt u via deze pagina aanvragen. Lukt 
het allemaal niet, we helpen u graag! Mail dan administratie@smdbhetvisnet.nl   
Bij elke groep vindt u foto’s van activiteiten die er in de afgelopen maanden gedaan zijn. We hopen 
dit steeds weer aan te vullen als er iets gedaan is, zodat u mee kunt kijken.  
Gezamenlijke activiteiten zijn te vinden onder de map activiteiten. Hierbij moet u denken 
aan bijv. Kerstviering kleuters.  
   
Kaart met inlegvel foto’s  
Misschien is u al opgevallen dat er geen schoolkrant meer is. In plaats hiervan 
worden er foto’s op de website geplaatst. Niet iedereen kan op de site of is op 
de hoogte hiervan. Daarom hebben we aan de leden en begunstigers van de 
schoolvereniging een nieuwjaarskaart gezonden met informatie en daarbij 
ook een inlegvel met foto’s. Juf Hanneke bedankt voor het ontwerpen van de 
kaart en het inlegvel!  
  
  
  



 

 

 
Verlichting en verwarming  
In de kerstvakantie is alle verlichting vervangen door ledverlichting. Afgelopen 
week is de cv-installatie in de bovenbouwvleugel vervangen door een nieuwe. In 
korte tijd is zo ons gebouw een stuk energiezuiniger geworden.   
 
Warme truiendag:  
Op D.V. vrijdag 7 februari doen we als school weer mee aan de “warme truiendag”. Dit betekent dat 
we de verwarming op nachtstand laten. Voor de kinderen is het handig als zij deze dag een warme 
trui aan hebben. We hopen zo energie en CO2 te besparen.  
 
  
VOMOL Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer  
EEN BIJZONDERE LEERZAME ERVARING RIJKER  
dat zijn de kinderen van groep 7 en 8  
  
Een stukje informatie: 
Een VOMOL PROJECT wordt georganiseerd door CUMELA NEDERLAND in samenwerking met de 
betrokken of gemeente en lokaal landbouwbedrijf. De doelgroep van VOMOL is de 
basisschoolleerling van groep 7 en 8.  
De kinderen hebben zich aan de hand van VOMOL-lesmateriaal een aantal 
dagen beziggehouden met het onderwerp verkeersveiligheid en landbouwverkeer.   
Ze hielden een dagboekje met opdrachten bij en aan het eind van de week was er een 
praktijkochtend waarbij de kinderen kennis maakten met het Landbouwverkeer en leerden de 
gevaren daarvan.  
Omdat verkeersdeelname zich voornamelijk buiten de school afspeelt, heeft niet alleen de school, 
maar u als ouder /verzorger ook een belangrijke rol bij dit onderwerp daarom vragen wij u ook om 
samen met uw kind stil te staan bij de gevaren van Landbouwverkeer op de weg. U kunt er samen 
over praten of tijdens verkeersdeelname een voorbeeldfunctie zijn voor uw kind. Zorg daarom dat u 
zich aan de verkeersregels houdt en leg bijvoorbeeld tijdens het fietsen uit waar uw kind op moet 
letten. Houdt u aan de vuist regel:   
HOUD AFSTAND VAN LANDBOUWVOERTUIGEN   
  
De verkeersontwikkeling van kinderen:  
Er bestaan grote verschillen in ontwikkeling tussen kinderen zelfs die even oud zijn. Die verschillen 
zijn bijvoorbeeld voorzichtigheid, inzicht, concentratie, bewustzijn van risico's.  
Hieronder leest u de ontwikkeling van kinderen in relatie tot de dode hoek.  
Vraag het u eens af, hoe doet mijn kind dit? Hoever is mijn kind in zijn /haar ontwikkeling?   
Tot 8 á 9 jaar kunnen kinderen gevaar niet zien aankomen.  
Vanaf 9 á 10 jaar begint het inschatten van gevaarlijke situaties te verbeteren.   
Vanaf 10 jaar kunnen de meeste kinderen meerdere dingen combineren en kunnen ze de situatie 
vanuit een ander standpunt bekijken. Wat nog onder ontwikkeld is, is het beoordelen van eigen 
gedrag, keuzes maken en het inleven in anderen.  
Vanaf 11 á 12 jaar zijn de meeste kinderen goed in staat om alle aspecten van het verkeer te 
begrijpen. De invloed van vriendjes en vriendinnetjes begint meer invloed te krijgen en de houding 
van "aan regels moet je je nu eenmaal houden" verschuift naar "laten we eens zien hoe ver we 
kunnen gaan ".  
  
Tot 16 jaar hebben kinderen meer tijd nodig om informatie te verwerken dan volwassenen. Het 
nemen van beslissingen duurt daarom langer waardoor ze in het verkeer langzamer zijn.  
Rond de 25 jaar is de ontwikkeling van het bewustzijn en impulscontrole voltooid.  
  



 

 

De scholen uit Wilsum en Zalk maakten ook gebruik van de praktijklessen.  
Wat is er mooier om dit te doen bij van der Weerd Grafhorst.  
Een prachtig bedrijf die hun medewerking heeft verleend aan het geven van de 
lessen samen met stagiaires van het Zone-college.  
  
Donderdag 23 JANUARI was de praktijkmorgen bij van der Weerd Grafhorst.  
Daar werden ze ontvangen in de kantine voor een korte theoretisch les met daarna een rondleiding 
binnen het bedrijf.  
Vervolgens de praktijk:  
Buiten waren verschillende trekkers opgesteld de klassen werden in groepen gesplitst om zo bij 4 
verschillende combinaties te kijken, ervaren en leren wat gevaarlijk is.  
Aan het eind was er een korte evaluatie waar de kinderen konden zeggen wat ze geleerd hadden. 
Eén van deze opmerkingen was: kijken of je de bestuurder ziet en of de bestuurder jou ziet!!  
  
Wij zien terug op een leerzame en gezellige morgen!  
  
De Verkeerscommissie   
  
Juf Paula, Esther de Vries en Annet Boer  
  
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de verkeersveiligheid bij de school? Woon je in Grafhorst? 
Meld je aan of vraag naar de inhoud van de Verkeerscommissie.   
   
 
Activiteiten februari (ook terug te zien op de website en op Ouderportaal)    
6 februari  studiedag personeel, kinderen vrij 
11 februari schoolfotograaf 
13 februari rapport 1 mee 
14 februari Warme truiendag 
17 t/m 22 februari voorjaarsvakantie 
24 en 27 februari gespreksavonden 
  
 
  
  
 


