
 

 

‘t Nieuwsnet 
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 
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. 
We leven mee met juf Sijke wiens vader momenteel erg zwak is. 

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.  

Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit moet op orde zijn in scholen. We zijn druk aan het meten en geven elkaar 
feedback. De eerste bevindingen vindt u hier. 

Kom op tijd!!! 
08.25u ben je op het plein, 08.30u ben je aan het lezen in de klas. Kijk meer… 

Meldt u aan voor de OAC-app!!! 
De OAC heeft in haar laatste vergadering besloten een groepsapp te starten. Lees meer… 

Belangrijke data: 

29 oktober – Juf Lieske 

2 november – de dominee op school 

3 november – leerlingen ’s middags vrij 

4 november – dankdag leerlingen vrij 

5 & 10 november – kindgesprekken 

12 november – MR-vergadering 

12 november – gespreksavond 

17 november – leerlingen ’s middags vrij 

25 november - inschrijfavond 

 

 

 

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/2020/09/29/luchtkwaliteit-op-het-visnet/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/10/06/zorg-dat-je-op-tijd-bent/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/09/10/meldt-u-aan-voor-de-oac-app/


 

 

‘t Nieuwsnet 
Oudermorgens 
De oudermorgens worden uitgesteld vanwege het coronavirus. We hopen dat de 
omstandigheden in het voorjaar anders zijn. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar op € 10,- gezet. Dit is na goedkeuring van de MR. In de 
maand november ontvangt u een bericht omtrent de betaling. Verder zullen we afhankelijk van 
de keuzes rondom het continurooster u nog een vrijwillige bijdrage vragen voor het overblijven 
en zal in het voorjaar nog een bijdrage voor schoolreis en –kamp gevraagd worden. Vanaf het 
nieuwe schooljaar willen we komen tot één bijdrage in het jaar. U wordt op de hoogte 
gehouden. 

Dankdag 
D.V. ma 2 nov. wordt er in alle klassen hetzelfde Bijbelverhaal verteld i.v.m. Dankdag. Het thema 
is: Dankt God in alles! We vertellen uit Handelingen 27: 14-44. Ook de predikanten is gevraagd 
om op woensdag over dit thema te preken. In een aantal groepen komt een predikant de preek 
voor bespreken. Wilt u thuis ook eens met uw kind hierover napraten? Zo versterken we de band 
Kerk-School-Gezin. 

Inschrijfavond 
Hou voor info over de inschrijfavond van 25 november de website in de gaten. En weet u nog 
gezinnen die mogelijk hun kind(eren) bij ons naar school willen gaan, laten we ze samen 
attenderen op deze avond. Aanmelden verplicht! 

Gespreksavond Sociaal - emotioneel 

Lees het bericht hierover op onze site. 

Kerstfeest 
Informatie over de viering van het kerstfeest staat op de site. Vanwege de corona zullen we geen 
ouders uitnodigen. 

https://smdbhetvisnet.nl/2020/10/27/gesprekavonden-sociaal-emotioneel/


 

 

‘t Nieuwsnet 
Folder Prokino  
 


