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Nieuwsbrief Mei 2020 
 
 
Terugblik en vooruitblik  
Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief. Met gemengde gevoelens zien we terug op de 
achterliggende periode. Veel dankbaarheid omdat de periode van thuisonderwijs overwegend goed 
verliep, veel waardering voor u als ouders omdat u dit zo serieus hebt opgepakt. Fijn dat er zoveel 
contact was tussen leerkrachten en gezinnen en mooi dat u ons af en toe liet weten hoe 
het ervoor stond.   
  
Tegelijk was het ook een periode van zorg en verdriet. Er waren relatief veel zieke mensen in het 
dorp en de omgeving. Onze online teamvergaderingen verliepen soms emotioneel, omdat het bij 
nogal wat collega’s zo dichtbij kwam. We denken aan juf Jannie, die haar moeder en schoonmoeder 
in korte tijd verloor. Aan juf Lieske die aan het begin van de periode haar zus naar het graf moest 
brengen. Juf Gerlinde verloor haar schoonvader. Een zwager van juf Betsie was erg ziek, het gaat nu 
gelukkig weer vooruit. De ouders van juf Sijke gingen door een diep dal, de zorg was intensief. 
Gelukkig is daar nu ook een langzame vooruitgang te zien. Juf Petra Passchier verloor een zwager. De 
ziekte heeft hoogstwaarschijnlijk ook enkele collega’s zelf getroffen. Allen mogen nu gelukkig weer 
aan het werk zijn. Tussen alle verdrietige boodschappen door mocht toch ook steeds klinken: de 
Heere is goed. Van veel ouderen die heengingen mochten we horen: ze zijn nu op een plek waar 
geen ziekte meer is!  
  
Het is fijn om weer met de kinderen te werken. Het werken met halve groepen geeft ook wel 
rust. We werken aan het welbevinden van de kinderen en velen zeggen ook: laten we nu maar weer 
eens gewoon aan het werk gaan. We dachten na over de toetsen en het rapport. Ondanks de 
beperkingen willen we toch een mooi afscheid verzorgen voor de kinderen van groep 8.   
  
En donderdagavond kwam eindelijk het protocol voor de nieuwe situatie vanaf 8 juni. Op dit 
moment denken we daarover na en we bespreken met het team en de MR de plannen voor hoe dit 
te organiseren. Verderop in deze nieuwsbrief leest u al wat globale plannen. Waarschijnlijk zullen 
volgende week nog meer details volgen. Hoewel het weer veel organisatievermogen vraagt (hoe doe 
je dat, elke keer handen wassen met een grote groep), vinden we het fijn dat we de kinderen de 
laatste vier weken van het schooljaar allemaal op school hebben!  
  
  
 
Bericht van juf Jannie  
  
Beste collega’s, ouders en kinderen,  
   
Afgelopen tijd is een ingrijpende tijd voor mij en mijn familieleden geweest. Ten gevolge van het 
Corona virus overleed op 3 april mijn schoonmoeder en op 11 
april mijn moeder. In besloten kring zijn beide moeders begraven.  
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het warme 
meeleven.  Wat een verbondenheid met ‘Het Visnet”  heb ik mogen 
ervaren. Wat hebben ook veel kinderen een kaartje, briefje of een 
tekening in de brievenbus gestopt, heel erg bedankt daarvoor.   



 

 

Dinsdag 17 maart gaven wij de kinderen van groep 6 een boekenlegger mee met 
de tekst uit Psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp 
komen zal.   
Van die God mogen wij het allemaal verwachten op onze verdere levensweg.  
   
Een hartelijke groet, (juf) Jannie  
 
  
Vakanties 2020-2021  

Vakantie   Data   
Biestemarkt  dinsdag 13 oktober (in de herfstvakantie)  
Herfstvakantie   maandag 12 oktober - vrijdag 16 oktober 2020   
Dankdag   woensdag 4 november 2020   
Kerstvakantie   maandag 21 december 2020 - vrijdag 1 januari 

2021   
Voorjaarsvakantie   maandag 22 februari - vrijdag 26 februari 2021   
Biddag   woensdag 10 maart 2021   
Goede vrijdag   vrijdag 2 april 2021   
Tweede Paasdag + dinsdag erna  maandag 5 april 2021 en dinsdag 6 april 2021  
Koningsspelen, alleen ’s morgens school  vrijdag 23 april 2021   
Meivakantie   maandag 26 april - vrijdag 7 mei 2021   
Hemelvaartsdag   donderdag 13 mei 2021   
Dag na Hemelvaartsdag   vrijdag 14 mei 2021   
Tweede Pinksterdag + de dinsdag erna  maandag 24 en dinsdag 25 mei 2021   
Vrijdag middag voor zomervakantie  Vrijdagmiddag  9 juli  
Zomervakantie   maandag 12 juli - vrijdag 20 augustus 2021   

  
Welkom  
Deze zomer hoopt de familie Van Rijn te verhuizen van Ens naar Grafhorst. Na de 
zomervakantie komt Nick in groep 4 en Robin in groep 2. De familie Eenkhoorn verhuist van 
Genemuiden naar Grafhorst. Jonathan start in augustus in groep 1. Van harte welkom!  
  
Reminder: D.V. 22 en 25 juni 2020: Schoolschoonmaak  
Deze data gaan wél door. U ontvangt nog info over de organisatie.  
  
Nieuwe situatie vanaf maandag 8 juni  
Nadat het nieuwe protocol verscheen, hebben we al een aantal punten vastgesteld voor de 
periode vanaf 8 juni. Ook de MR heeft gereageerd op de eerste plannen.  
  
Alle kinderen komen weer naar school vanaf 8 juni. Tegelijk moeten er een aantal 
voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, zoals de 1,5-meter regel tussen kinderen 
en volwassenen.   
  
Vrijwilligers zoals overblijfmoeders zouden weer in de school mogen komen. Maar voor het 
overige mogen ouders nog niet in de school en op het plein komen. Het is wenselijk dat 
kinderen zoveel mogelijk in de basisgroep werken. Vaste samengestelde groepen (zoals de 
plusklas) kunnen weer samenkomen, maar groepen moeten niet steeds wisselen van 
samenstelling.  
  



 

 

Daarom willen we dat de leerkracht eet met de kinderen en graag zien we 
dat de leerkrachten wel een middagpauze hebben van een half uur. De 
middagpauze doen we in twee shifts en graag zien we dat de 
overblijfouders bijdragen in het pleinwacht lopen. Dit idee wordt nu verder 
uitgewerkt. Met de overblijfouders wordt overlegd wie er een bijdrage kan 
leveren.  
  
We willen weer graag toe naar voldoende onderwijstijd, met dus een korte middagpauze 
waarbij alle kinderen op school blijven. Daarom zullen de schooltijden vanaf 8 juni zijn 
van 8.30 tot 14.45 uur. Volgende week hopen we u nadere info te sturen.  
  
Afscheid groep 8  
De avond wordt verplaatst naar woensdag 1 juli. Over de overige activiteiten wordt u 
geïnformeerd door de leerkrachten.  
  
Oproep: schilders  
Tijdens de coronaperiode zijn in twee van de drie bovenbouwlokalen de wanden en het 
plafond geschilderd, de schilder zal in de zomervakantie het derde lokaal doen. Maar ook de 
drie middenbouwlokalen zijn toe aan een sausbeurt. Hier gaat het alleen over de wanden. 
De OAC heeft toegezegd dit wel te willen doen, mits er voldoende vrijwilligers zijn die een 
beetje bedreven zijn in dit werk… Concreet is de vraag: welke ouder heeft in de eerste en 
tweede zomervakantieweek een of meerdere avonden (en/of een zaterdag) beschikbaar 
voor hulp? Het gaat om een laagje saus over de huidige wanden, waardoor het er weer 
netjes uitziet.  We willen de klus klaren in zes avonden (6 t/m 9 juli en 13 en 14 juli) en per 
avond willen we graag zes ouders/vrijwilligers hebben.   
Reden waarom we dit in kort tijdsbestek willen doen is dat aan het eind van de 
zomervakantie de nieuwe touchscreens zullen bevestigd worden. Mooi als de schilderklus 
dan geklaard is!  
Kunt u een bijdrage leveren? Wilt u dat dan melden bij Arjen Kloosterman, e-
mail: adsl701018@telfort.nl Graag horen we uiterlijk vrijdag 5 juni als u mogelijkheden hebt. 
Alvast hartelijk dank!  
 
Afronding schooljaar  
M.b.t. het einde van het schooljaar hebben we al een aantal afspraken gemaakt.  

 De meeste citotoetsen worden afgenomen in de periode van 11 tot en met 19 juni  
 De leerlingen krijgen een rapport in de laatste schoolweek. Wij merken dat het 
schoolwerk thuis erg serieus is uitgevoerd! Bij het samenstellen van het rapport houden 
we uiteraard rekening met de afgelopen bijzondere situatie. Zo spraken we af dat cijfers 
niet te veel mogen afwijken van die van het vorige rapport.  
 De geplande gespreksavond van 18 juni laten we vervallen. In plaats daarvan kunt u 
de leerkrachten van uw kind mailen in het geval u een telefonisch gesprek wenst. 
Omgekeerd kan de leerkracht ook een telefonisch gesprek met u plannen.  
 Let op: de studiedag zorg en overdracht die gepland stond op woensdag 17 wordt 
verplaatst naar woensdag 24 juni! Dit doen we omdat we later starten met de 
citotoetsen en wat later dan anders een volledig beeld van de leerlingen hebben. 
 
  



 

 

Herinnering: geen oud papier ophalen in juni  
Zoals in een vorige mail al vermeld: ook op 4 juni zal er geen oud papier 
opgehaald worden in Grafhorst. De container zal er ook niet staan. We 
bekijken nog of de container en het ophalen in juli wel gedaan wordt. U 
krijgt hiervan nog bericht.  
 
Zendingsgeld  
Graag herinneren we u aan het wekelijkse zendingsgeld op maandag! Zo kunnen we onze 
adoptiekinderen blijven onderhouden.  
 
Foto’s project  
U ziet op het besloten gedeelte van onze website leuke foto’s als herinnering aan ons 
(afgebroken) project Vriend en Vijand. Toch een mooie herinnering! Problemen met 
inloggen: mail administratie@smdbhetvisnet.nl   
  
 


