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Nieuwsbrief juni-juli 2020 
 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een jaar waarin veel gebeurd is. In 
deze nieuwsbrief nemen we afscheid van meester Hol en stelt meester de Jong zich voor. 
Wij wensen u een goede vakantie toe.  
 
Even voorstellen 

Een nieuwe directeur-bestuurder op het Visnet. Maar wie is dat nu 
eigenlijk, die nieuwe meester Henry de Jong? Ik kom uit IJsselmuiden en 
ben getrouwd met Heidi. Samen hebben we een prachtige dochter 
Mara van ruim twee jaar. Ik ben in de zomervakantie jarig en hoop dan 
33 jaar te worden. Ik hou van bewegen en ben bevoegd gymdocent. Ik 
werk momenteel twaalf jaar in Staphorst, de laatste jaren als Intern 
begeleider op de Prins Mauritsschool. Ik kijk er naar uit om aan de slag 
te gaan op deze mooie school.  
Groetjes meester De Jong 

 
 
Meeleven 
Dinsdag 30 juni overleed na een ziekbed de moeder van onze conciërge Dirk van Wendel. 
We wensen de familie Gods nabijheid en zegen toe in dit verlies.  
 
Schooltijden 
We zijn dankbaar dat op dit moment het coronavirus aardig ingedamd lijkt te zijn. We zijn 
blij dat de regelgeving langzamerhand minder beperkend wordt, ook voor ons als school. Zo 
hoeven we als volwassenen en kinderen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden 
en mogen de ouders weer meer de school in komen.  
Omdat we niet precies weten hoe de situatie aan het einde van de zomervakantie eruit ziet, 
hebben we besloten om in ieder geval tot de herfstvakantie de huidig schooltijden aan te 
houden, dus van 8.45 tot 14.45 uur, dit ook na afstemming met de MR. De collega’s eten 
met hun kinderen in de klas en we vragen ouders om de pleinwacht tussen de middag te 
doen.  
Er komen regelmatig vragen welke schooltijden we in de toekomst hanteren. Om zicht te 
krijgen op de wensen van de verschillende belanghebbenden (ouders en team) zullen we na 
de vakantie een en ander bij u peilen.  
 
Afscheid 
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een woord van 
dank en afscheid te schrijven. Het lijkt nog maar kort geleden dat 
ik met u kennismaakte op het schoolplein, op de eerste dag van 
het afgelopen schooljaar. Nu mag ik alweer met dankbaarheid 



 

 

terugblikken op het achterliggende jaar: fijn dat ik dit jaar mocht optrekken 
met team, MR en bestuur en – in mindere mate – ook met u als ouders. 
Dank voor alle goede contacten, de mooie gesprekken, de waardering, de 
cadeaus (wat een verrassing) en het ga u goed met uw kinderen! 
We konden niet vermoeden dat het zo’n bijzonder schooljaar zou worden. 
De offline contacten waren er opeens niet meer, en in no-time  
bleken we digitaal opeens heel veel te kunnen. Fijn dat het onderwijs doorging, nog fijner 
dat de kinderen nu weer op school zijn. Er is nog veel meer gepasseerd en Grafhorst zal me 
bij blijven! 
Ik wens u en de school van harte Gods zegen toe in de toekomst, als het team met Henry de 
Jong verder mag bouwen aan goed christelijk onderwijs in deze dorpen. En waarbij het 
uiteindelijke doel is dat Zijn Koninkrijk groeit, in de breedte, in de diepte. Ga met God!  
 
Meester Hol 
 
Afscheid leerling 
Vandaag hebben we afscheid genomen van Johannes van ’t Hul. Hij hoopt na de vakantie te 
starten in groep 4 op de Obadjaschool in Zwolle. Wij wensen Johannes heel veel plezier op 
zijn nieuwe school en Gods zegen voor de toekomst. 
 
Actie Stichting De Ondergrondse Kerk 
Afgelopen tijd hebben we actie gevoerd voor de SDOK. Helaas kon de projectavond en de 
kleedjesmarkt niet doorgaan. Maar wat wel door kon gaan: de klusjeskaarten, de 
sponsorloop, de thema-avond en alle boodschappenpakketten zijn verkocht! 
Op de hete dinsdagmiddag 23 juni hebben de leerlingen aardig wat rondjes gerend voor de 
vervolgde christenen. Op de site staan de foto's. 
Afgelopen dinsdagmiddag 30 juni is meneer Klaver van de SDOK op school geweest om het 
bedrag in ontvangst te nemen. Hij heeft in iedere klas een cijfer opgehaald, waarna hij het 
bedrag met een aantal leerlingen van groep 8 geraden heeft. Het opgehaalde bedrag is 

€5265,17! Een enorm bedrag, hij was 
er stil van. Iedere leerling heeft een 
pen gekregen en groep 5 t/m 8 
hebben als klas nog een prentenboek 
van John Bunyan gekregen. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage 
in deze en bovenal God de dank dat 
ondanks alles nog zo’n mooi bedrag 
opgehaald mocht worden. Gebed 

blijft het belangrijkst voor deze mensen, ook dat onderstreepte meneer Klaver weer. 
Hartelijke groet uit de projectcommissie, juf Paula en juf Annelien 
 

 

 



 

 

Vanuit de leescoördinatoren, juf Herma en juf Corine 

1. Vakantiebieb 

Over de VakantieBieb 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books 
en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. 
Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 
 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en 
met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.  

  

Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de 
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor 
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle 
digitale producten voor kinderen. 

 

2. Leesfotowedstrijd Zomervakantie 
  
Een leuke traditie is gestart de afgelopen jaren! 
  
Jullie worden ieder jaar creatiever en origineler, ook deze zomervakantie dagen we 
jullie weer uit! 
 
Even weg dromen, niets doen en vooral … niet denken aan school. Heerlijk! 
Maar in de vakantie is het wel heel belangrijk om te blijven lezen. 
Neem een mooi boek en ga lekker in de tuin lezen, of aan het zwembad, 
of op het strand, of … 
 
Maak een foto, of laat iemand anders een foto maken, terwijl jij in de vakantie met 
een leesboek aan het relaxen bent. 
Stuur deze foto naar: corine@smdbhetvisnet.nl  
Na de vakantie zoeken we de mooiste ‘leesfoto’ uit en … de 
winnaar krijgt een toepasselijke prijs! 
 
Veel leesplezier in de vakantie! 
 

3. Fietspuzzeltocht. Een leuke fietsroute langs de 
zwerfboekenkastjes van gemeente Kampen. Met puzzeltjes 
en prijsjes! Informatie: 



 

 

https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/basisschool-
kinderen/492-fietspuzzeltocht  

 

 

Verkeersexamen groep 7: 

Op dinsdag 23 juni mocht groep 7 dan eindelijk het theoretisch 
verkeersexamen doen. (na uitstel i.v.m. Corona) Dit jaar deden ze dat voor 
de eerste keer op de chromebooks. Wat fijn dat alle leerlingen zijn geslaagd. 
Gefeliciteerd.  

Schoonmaakavonden 

Hartelijk dank aan de moeders die op de schoonmaakavonden aanwezigwaren en ook de 
organiserende dames Hendrina Meuleman en Bertine Palland. De organisatie was 
uitstekend, en corona-proof! 

De avond4daagse home-edition, 

Dit jaar kon de avond4daagse niet doorgaan. Daarom is er een alternatief: 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
 

Op de website kun je als gezin inschrijven op 2,5, 5 en 10 km, via een app kan je gaan 
wandelen, de app geeft een route aan van het aantal kilometers vanuit je huis. 

Je loopt 4x, je mag zelf weten wanneer, maar wel binnen 2 weken, dit mag vanaf nu tot 31 
augustus, na afloop krijg je een officiële wandel4daagse medaille! 

 

Van de fysio 

Goedzorg Fysiotherapie organiseert een Summer Kids Bootcamp!!!  

Summer Kids Bootcamp is voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die lekker buiten 
willen sporten in de zomervakantie.   

Tarief:   
 6 lessen €49,-  

Wanneer:  
 Elke woensdag in de zomervakantie van 9.00-9.45uur  

8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus  

Mocht je 1 keer niet kunnen, dan wordt er 1 keer op een latere datum een inhaal moment 
georganiseerd. 



 

 

Waar:   
 Veld naast de Tunnelweg, Aalbershof  

 Heb je zin om mee te doen? Schrijf je dan snel in, want vol is vol.   

Je kan je inschrijven via de website: www.goedzorgfysiotherapie.nl > 
beweegprogramma's> Summer Kids Bootcamp. 

https://www.goedzorgfysiotherapie.nl/over-goedzorg/beweegprogramma-s/summer-kids-
bootcamp/ 

De les start bij een minimale aantal deelnemers van 12 en zit vol bij 20 deelnemers.  

De Summer Kids Bootcamp wordt gegeven door Caroline van den Berg, 
kinderfysiotherapeut. 

 

 

 

 

 

 

 


