
 

 

‘t Nieuwsnet 
Beste ouder/verzorger, 
Daar is die dan, ’t Nieuwsnet. Elke maand op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes van het Visnet. 
We mogen terugkijken op een goede start van het jaar, 
die ondanks alle coronaperikelen toch aardig soepeltjes 
is verlopen. In deze versie van ’t Nieuwsnet de laatste 
weetjes en plannen voor de komende tijd. Bent u een 
regelmatig bezoeker van de website, dan zal er voor u 
niet veel nieuws gevangen zijn in dit net. Voor alle 
plannen die we maken weten we ons afhankelijk van 
de Heere die ons leven leidt en bestuurt. 
 
We hebben een winnaar 
Na een anonieme stemming onder de leerkrachten en 
een nek aan nek race tussen ’t Nieuwsnet en ’t Vangnet 
hebben we een winnaar. Onze nieuwsbrief gaat ’t 
Nieuwsnet heten. De winnaar, juf Annelien, is maandag 
beloond. Dat kunt u hier zien. Met een lovenswaardige 
tweede plaats voor Annet Boer. 

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 
Juf Leanne heeft afgelopen woensdag haar diploma in ontvangst genomen. Gefeliciteerd 
daarmee! En dat was niet het enige blijde nieuws wat we te horen kregen. Leanne en Henrik zijn 
in verwachting van hun eerste kindje. Dubbel gefeliciteerd!  

Daarnaast hoorden we van blijde en verdrietige berichten in de gezinnen. Laten we elkaar 
omringen met liefde en gebed.  

Wilt u dat uw lief en leed gedeeld wordt in …., laat het ons weten via directie@smdbhetvisnet.nl.  

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 dat zelf uitzoeken door het 
stappenplan te volgen. 

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

Belangrijke data: 

29 september – Start kinderboekenweek 

5 oktober – Dag van de leraar 

9 oktober – Juf Gerlinde 

10 – 18 oktober – herfstvakantie 

15 oktober – Juf Mirenda 

19 oktober – Juf Gérina 

22 oktober – Juf Jolanda 

29 oktober – Juf Lieske 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
https://smdbhetvisnet.nl/?p=11384&preview=true
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/2020/09/10/meldt-u-aan-voor-de-oac-app/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/09/18/christelijke-kinderboekenweek-30-september-t-m-10-oktober-2020/


 

 

‘t Nieuwsnet 
Fruit je mee? 
Het fruit eten op dinsdag en donderdag gaat heel goed. Fijn dat de meeste ouders hun kinderen 
gezonde tussendoortjes meegeven.  

Peiling continurooster 
Bij ’t Nieuwsnet een extra bijlage met informatie over de lestijden na de herfstvakantie en de 
peiling continurooster. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Al jaren is het gebruikelijk op het Visnet om de ouderbijdrage in november te innen. Gaandeweg 
het jaar worden andere bedragen geïnd. In overleg met de MR is besloten om alle bedragen op 
te tellen en in één keer te innen. Binnenkort meer informatie hierover en ook het tijdstip van 
innen.  

Downloads 
De downloads op de website zijn interessant om steeds kennis van te nemen.  

Kraanwaterdag 
Elke klas is op zijn eigen manier aan de slag geweest voor www.kraanwaterdag.nl  

Winnaars leesfotowedstrijd 
Wat leuk dat er ook dit jaar weer zoveel mooie foto’s zijn ingestuurd. De winnende foto’s vindt u 
onder nieuws op het beveiligde deel van de website.  

Christelijke kinderboekenweek 

Hier doen we altijd actief aan mee, lees meer... 

 

Dit was het dan voor deze keer. Mocht u vragen hebben over uw kind, schroom niet om contact 
op te nemen met de groepsleerkracht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team SmdB ‘het Visnet’ 

 
 
 
 

https://smdbhetvisnet.nl/2020/08/14/fruitjemee/
https://smdbhetvisnet.nl/downloads/
http://www.kraanwaterdag.nl/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/09/18/winnaars-leesfotowedstrijd/
https://smdbhetvisnet.nl/2020/09/18/christelijke-kinderboekenweek-30-september-t-m-10-oktober-2020/

