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Beste ouder/verzorger, 
Elke maand op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het 
Visnet. Daar is ’t Nieuwsnet voor bedoeld. 
Bent u een regelmatig bezoeker van de website, dan zal er 
voor u niet veel nieuws gevangen zijn in dit net. U heeft 
natuurlijk onze promofilm al gezien op de site. Voor alle 
plannen die we maken weten we ons afhankelijk van de 
Heere die ons leven leidt en bestuurt. 

Website 
Sommige berichten zetten we achter de beveiligde inlog. 
Het kan zijn dat u nog geen inloggegevens heeft. Het is aan 
te raden om deze wel aan te vragen, zodat u geen nieuws 
mist. Aanvragen kan op de website, klik op registreren, dan 
zal juf Willy de aanvraag in behandeling nemen. 

Lief en leed 
Bij de familie Last (bisschopswetering)  is op 7 november 
een zoontje geboren. Jarno is zijn naam. Jarno is het broertje 
van Marlinde, Gerjan en Sander. Van harte gefeliciteerd!  

We leven mee met juf Petra Koers die momenteel afscheid aan het nemen is van haar vader.  

Wilt u dat uw lief en leed gedeeld wordt in …., laat het ons weten via directie@smdbhetvisnet.nl. 
We gaan er vanuit dat als we een geboortekaart krijgen, we er melding van mogen maken in ’t 
Nieuwsnet. 

Coronamaatregelen 
Voor de actuele maatregelen die we als school nemen, verwijzen we u naar het bericht op de 
website. 

Mag mijn kind naar school? 
We krijgen veel vragen of uw kind naar school mag. U kunt het stappenplan doorlopen om te 
zien of dit daadwerkelijk mag. 

Verlof aanvraag 
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren). Het kan digitaal via de website. Kijkt u even onder 
contact.  

Kom op tijd! 
Wat fijn dat de meeste kinderen op tijd op school zijn. Super. Als team proberen we op tijd klaar 
te zijn, zodat de we om kwart voor drie allemaal naar huis kunnen. Kijk meer… 

Belangrijke data: 

1 december – juf Gerina 12,5 
jaar  

2 december - Streetwise 

9 december – juf Annelien jarig 

18 december – kerstviering 
groep 3 t/m 8 

21 december t/m 2 januari – 
kerstvakantie  

 

 

 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
https://smdbhetvisnet.nl/smdbhetvisnet.nl/wp-login.php?loggedout=true&wp_lang=nl_NL
mailto:directie@smdbhetvisnet.nl
https://smdbhetvisnet.nl/2020/08/19/coronamaatregelen/
https://smdbhetvisnet.nl/smdbhetvisnet.nl/wp-content/uploads/2020/08/Mag-mijn-kind-naar-school.pdf
https://smdbhetvisnet.nl/contact/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/10/06/zorg-dat-je-op-tijd-bent/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/11/25/anwb-streetwise/
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Aanmeldingsavond 
Bekijk de vlog voor de terugblik op deze avond. 

Verkeer en veiligheid 
De verkeerscommissie heeft met extra aandacht gekeken naar de veiligheid op school. Voor 
enkele conclusies zie het bericht op onze website! 

Kerstvieringen 
Wegens alle beperkingen zijn er dit jaar geen kerstvieringen met ouders erbij. Helaas, maar 
verstandig.  

Kerstvakantie 
Op het moment van schrijven is de discussie in Den Haag nog volop aan de gang over de 
lengte van de kerstvakantie. We houden u via de site op de hoogte. 

https://smdbhetvisnet.nl/2020/11/26/dank-voor-uw-vertrouwen/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/11/11/verkeer-en-veiligheid/

