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Nieuwsbrief februari 2020 

 
Lief en Leed  
Juf Hanneke Versteeg werkt inmiddels weer 100%. We zijn blij dat ze haar werk voor groep en de RT 
weer helemaal kan doen.  

 
Juf Willy van Dort is in de voorjaarsvakantie geopereerd aan een hernia. In 
ieder geval twee weken moet ze herstellen en oefenen en kan ze niet 
werken. Gelukkig is de operatie goed verlopen en voelt ze zich goed.  
 
Met de zus van juf Lieske van den Belt ging het in de achterliggende weken 
niet zo goed. Zij ligt in het ziekenhuis en is erg verzwakt. Het lijkt erop dat ze 
nu heel voorzichtig iets opknapt. We wensen de juf en haar familie veel 
sterkte toe.   
 

Dirk van Wendel was op 20 februari 12,5 jaar in dienst van de school. Tegelijk is het nu ruim een jaar 
geleden dat hij helemaal uitviel. Tot op heden is het oppakken van het werk niet mogelijk. Met 
elkaar denken we na over de toekomst voor Dirk. 
 

Kangoeroewedstrijd 

D.V. donderdagmorgen 19 maart doen we als school mee aan de kangoeroewedstrijd. Dit is een 
landelijke rekenwedstrijd waar we al een aantal jaren aan mee doen. Ook dit jaar zijn er 
34 leerlingen van groep 4 t/m 8 opgegeven, die een A score op hun Cito-rekenen hebben gehaald. 
We willen deze goede rekenaars ook graag extra uitdaging geven. De wedstrijd wordt gewoon op 
school gehouden. Voor wie nieuwsgierig is naar de wedstrijd.... kijk gerust 
op www.w4kangoeroe.nl We hopen weer op een leuke morgen.   
  
Grote Rekendag 
Op D.V woensdag 25 maart doen we op school mee aan de Grote Rekendag. Dit jaar is het thema 
“De getallenfabriek”. In alle groepen gaan we bezig met getallen. We kunnen ze zien, we kunnen er 
niet zonder, we gaan getallen onderzoeken en natuurlijk de getallen die nodig zijn voor een 
escaperoom. 
U hoort en ziet later vast de resultaten. 
  

Kamper Junior dictee  
Jesse Boer uit groep 8 heeft woensdag 12 februari de eerste prijs behaald op het Kamper Junior 
Dictee. Goed gedaan Jesse! Op naar de volgende 

ronde... https://www.bibliotheekkampen.nl/nieuws/1152-winnaar-kamper-junior-dictee-2020  
 
Schoolplein 
Deze week is ons prachtige nieuwe plein afgerond. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn 
enthousiast over het resultaat. In de bijlage vindt u de belangrijkste 
regels van het plein. We hopen dat we veel plezier aan het nieuwe plein 
mogen beleven. Daarom is het belangrijk dat we samen zuinig zijn op de 
nieuwe materialen en ze op een veilige manier gebruiken. 
Uw kind mag na schooltijd (nadat het eerst thuis is geweest) op het plein 
spelen, maar niet zonder toestemming in de school komen. We hopen 
binnenkort hieraan nog een keer feestelijk aandacht te geven!  

http://www.w4kangoeroe.nl/
https://www.bibliotheekkampen.nl/nieuws/1152-winnaar-kamper-junior-dictee-2020


 

 

We bedanken bestuursleden en collega’s die ontzettend veel geregeld hebben 
rondom het nieuwe plein! 
 

Afscheid 
Voor de vakantie namen we afscheid van Morris uit groep 5. Morris gaat zijn 
schoolloopbaan vervolgen op de IJsselster in IJsselmuiden, in een kleine groep 5 
met 12 leerlingen. Hij en zijn ouders hebben ons verrast met leuke attenties vanwege de goede tijd 
op het Visnet. We wensen Morris en zijn familie Gods zegen toe in de toekomst! 
  
Schoonmaak van de school  
Fijn dat afgelopen januari tijdens de voorjaarsschoonmaak de meeste ruimtes van de school zijn 

schoongemaakt! Helaas waren er veel afmeldingen. Zelfs in de laatste week nog 24. 🙁 Dit had tot 
gevolg dat schema’s moesten worden aangepast en ruimtes niet konden worden schoongemaakt. 
Daarnaast was de druk op de wel aanwezige moeders hoger. (Moeders: nogmaals bedankt!)  
  
Om dit te voorkomen is besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar de beide 
schoonmaakavonden op twee dagen te laten vallen. Dan kunt u vooraf een datum kiezen, noteren 
en deze vrijhouden.  
En.. noteer alvast in uw agenda, zoals te zien is op de jaarkalender:   
D.V. 22 en 25 juni: Schoolschoonmaak   
  
Thema- avond  
D.V. dinsdag 10 maart hebben we onze jaarlijkse thema- avond in de 
Dorpskerk in IJsselmuiden.  
Het thema “Leer ons bidden” staat die avond centraal. We 
hebben hiervoor gekozen, omdat het de avond voor Biddag is. Alle groepen 
zullen een bijdrage leveren door o.a. zang en muziek.  
De collecte is bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK)  
We hopen dat het samen bezig zijn rondom Gods 
Woord saamhorigheid geeft en tot zegen mag zijn en bovenal tot eer van 
God.  
Deze middag zijn alle leerlingen vrij.  
De avond is geen verplichte schooltijd voor de kinderen.   
   
Project  
Van D.V. 12 t/m 19 maart houden we ons bezig met het thema  ‘Vriend en Vijand’.  
Iedere groep werkt n.a.v. een boek dat met dit onderwerp heeft te maken.  
Donderdag 19 maart van 16.30- 19.30 uur kunt u al ons werk bekijken.  
Ook hebben we hier een actie aan gekoppeld met als doel  Stichting de ondergrondse kerk (SDOK). 
Ook zal er een gedeelte besteed worden aan de inrichting van ons nieuwe schoolplein.  
 
Veiligheidshesjes  
Herhaald bericht: 



 

 

De leerlingen die op de fiets naar school komen, hebben in het najaar een 
veiligheidshesje gekregen.  
Nu het steeds lichter wordt en de hesjes niet tot 
nauwelijks meer gebruikt worden, vraag ik u of u het 
veiligheidshesje wilt uitwassen en na de vakantie wilt 
meegeven naar school. 
Het hesje kan bij de eigen leerkracht of in de doos bij de keuken worden 
ingeleverd. 
Misschien ligt er nog een hesje van een ander jaar bij u thuis, graag deze 
ook uitwassen en meegeven. 

 
Verkeerscommissie 
We zijn blij dat naast Juf Paula, Esther de Vries, Annet Boer nu ook Marjanne Limburg in de 
verkeerscommissie zit!  
  
Vanuit de OAC (ouderactiviteitencommissie)  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Het is al enige tijd stil rondom de activiteiten die door de Ouder Activiteiten Commissie gedurende 
het schooljaar georganiseerd worden. We kunnen ons voorstellen dat er ouder(s)/verzorger(s) zijn 
die de OAC nog niet kennen. Daarom kort even onze inbreng als commissie richting onze school.  
 
Inmiddels organiseren en ondersteunen we al weer bijna tien jaar de leerkrachten bij diverse 
activiteiten. Denk hierbij aan bijv. de zeskamp (tijdens schoolkamp), projectweek, 
buitenschoonmaak, schoolfotograaf en het voorleesontbijt.  
 
De OAC bestaat uit vijf leden. Vaak worden activiteiten uitgevoerd met behulp van ouders. Twee 
keer in een schooljaar hebben we vergadering waarin we de verschillende activiteiten evalueren en 
plannen maken voor de komende activiteiten.  
  
Oproep  
Aangezien Arjen Kloosterman aangegeven heeft om met ingang van volgend schooljaar te stoppen 
zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om op deze wijze betrokken te worden bij onze 
school.  
De voorkeur gaat hierbij uit naar een manspersoon. Dit om de verhoudingen in de OAC een beetje in 
balans te houden. De taken die door de manspersonen tijdens het schooljaar georganiseerd worden 
zijn o.a. de zeskamp, project (2-jaarlijks), buitenschoonmaak en wat technische ondersteuning 
binnen het schoolgebouw.  
  
Buitenschoonmaak  
Nu de dagen weer langer worden is het weer tijd om de buitenboel van de school schoon te maken.  
Net als de laatste keer willen we dit organiseren in de avonduren. Zou u hiervoor 1 april willen 
vrijhouden in uw agenda? Verder willen wij u vriendelijk vragen een emmer met spons/doek/borstel 
mee te nemen. Zouden de mensen die beschikken over een grote trap of een ladder deze mee willen 
nemen? We beginnen om 18.30 en hopen 21.15 uur klaar te zijn. We hopen op minimaal dezelfde 
opkomst als bij de laatste editie.  
  
Namens de OAC,  
Petra Passchier  
Annet Boer  
Liesbeth Last  



 

 

Gerjan van der Sluis  
Arjen Kloosterman   
  
Doorgeven ziekmelding  
Over het algemeen gaat het telefonisch doorgeven van een ziekmelding goed. 
Soms wordt dit echter pas na 8.30u gedaan. Dit is voor ons niet handig. Zou u 
ziekmeldingen van uw kind(eren) voor 8.30u telefonisch door willen geven. Het inspreken van de 
naam en de groep van uw kind is voldoende.  
 
Vertrouwenspersoon 
We hebben een nieuwe vertrouwenspersoon.  
Dhr. S.D. Post is te bereiken via 06 - 49 49 81 44 / info@sdpadvies.nl.  
Uitleg over de klachtenprocedure is te vinden in de Schoolgids, op pagina 27. 
De schoolgids zelf vindt u via de website van school. 
https://smdbhetvisnet.nl/3d-flip-book/schoolgids-2019-2020/ 
 
Directeursvacature 
De zoektocht naar een nieuwe directeur is nog steeds in gang. Binnenkort zullen we starten met een 
nieuwe gesprekkenronde. Ondertussen blijft Wim Hol als interim directeur de directietaken 
vervullen. 
 
Gevonden voorwerpen 
Tijdens de gespreksavonden stond de bak en inhoud van de gevonden voorwerpen uitgestald in het 
hoekje bij de keuken. Hopelijk is er weer wat terug bij de eigenaar. 
De overige kleding (jassen!), broodtrommeltjes, drinkflessen, laarzen etc. gaan we binnenkort weer 
wassen en aan een goed doel geven. 
 
Waar staat de bak met gevonden voorwerpen altijd? 
In de tussengang bij het kopieerhok zijn drie deuren naast elkaar. Op deur aan de zijde van de 
keuken vindt u aan buitenzijde een papier met ‘gevonden voorwerpen’. In deze (voormalige) 
garderobe/wc ziet u gelijk rechts om het hoekje de desbetreffende bak.  
  
LinkedIn en website school  
We wijzen u nogmaals op de website van school https://smdbhetvisnet.nl/ en in het bijzonder het 
beschermde gedeelte van de site (Klik op ‘ouders’)  
Ook leuk om met regelmaat een kijkje te nemen: https://nl.linkedin.com/school/school-met-de-
bijbel-het-visnet-/   
 
Quintus kinderactiviteiten 
We wijzen u op de bijlage van Quintus.  
Een aantal kinderen/ ouders hebben, eerder dit jaar, goede ervaringen opgedaan met Muziekstart! 
  
Belangrijke data (D.V.) op een rijtje (zie ook jaarkalender)  
Voor in de agenda!  

10 maart  Thema- avond in de Dorpskerk  

10 maart  Leerlingen ‘s middags vrij  

19 maart  Kangoeroewedstrijd   

19 maart 16.30-19.30  Projectavond  

19 maart  Juf Femmie jarig  

22 maart  Juf Betsie jarig  

24 maart  Juf Jannie jarig  

mailto:info@sdpadvies.nl
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25 maart  Grote Rekendag  

1 april  Buitenschoonmaak  

22 en 25 juni  Eindschoonmaak  

    

    

  
 


