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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. Voor alle 
plannen die we maken weten we ons afhankelijk van de 
Heere die ons leven leidt en bestuurt.  
 
Spannende dagen, wat zullen de nieuwe maatregelen ons 
als school brengen en hoe zal het met de gezondheid van 
de mensen rondom onze school gaan. Sterkte voor allen die 
te maken hebben met ziekte of quarantaine. 
 
We wensen u allen gezegende kerstdagen en een 
leerzaam 2021. 

Lief en leed 
Op 21 november is Thobias de Vries geboren. We feliciteren 
Louise met haar broertje. 

Na een kort ziekbed is vrijdagmorgen 27 november de 
vader van juf Petra Koers overleden. De familie mag getroost worden door het feit dat hij door de 
Heere is Thuisgehaald.   

FF voorstellen 
Op de site stellen juf Marit en juf Jennieke zich voor. Welkom in ons team! 

Uitstraling van de school 
De komende jaren willen we de uitstraling van de school gaan verbeteren. Onder andere het 
schoollogo en de huisstijl zullen verder doorgevoerd worden in de school. Ook willen we onze 
activiteiten laten zien aan u en andere belangstellende bij de school. U volgt ons natuurlijk al op 
LinkedIn, nu kan dat ook op Facebook. 

Kerstboek 
Er zijn vragen binnen gekomen bij het toezichthoudend bestuur om alle kinderen een boek met 
kerst te geven. Een mooi initiatief om het lezen te bevorderen. Het toezichthoudend bestuur heeft 
echter besloten om te blijven bij het huidige beleid, namelijk dat alle kinderen uit de groepen 1-3 
een boek krijgen. De belangrijkste motivatie is dat we de leesbevordering op een andere manier 
gestalte geven op school. Daarbij worden de gelden die daarvoor gebruikt kunnen worden 
volledig ingezet. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer verschillende boeken aanschaffen die door 
alle leerlingen gelezen kunnen worden.  

 

Belangrijke data: 

18 december – kerstviering 
groep 3 t/m 8 

21 december t/m 2 januari – 
kerstvakantie  

2 januari – juf Willy jarig  

5 januari – luizencontrole 

21 januari- juf Petra K jarig 

23 januari – juf Jenneke jarig 

25 januari – juf Corry jarig  

28 januari – 
voorjaarsschoonmaak 

 

 

 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
https://smdbhetvisnet.nl/?p=12655&preview=true
https://smdbhetvisnet.nl/?p=12643&preview=true
linkedin.com/school/school-met-de-bijbel-het-visnet-
https://www.facebook.com/SmdB-het-Visnet-103181211667579
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Streetwise 
Bekijk de foto’s op de website.  

Continurooster 
Bij deze versie van ’t Nieuwsnet is een brief gevoegd inzake het continurooster. 

Cito 
In januari nemen we de gebruikelijke Cito-toetsen weer af. Een deel zal dit digitaal gaan doen. 
Een mooie ontwikkeling. 

https://smdbhetvisnet.nl/activiteiten/nggallery/activiteiten/streetwise-op-school

