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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.  
 
We weten inmiddels dat we tot 9 februari in lockdown 
zitten. Sterkte met het thuisonderwijs.  

Lief en leed 
We leven met Stijn Boer. Zijn vader heeft op vrijdag 15 
januari een hartinfarct gehad, is daaraan behandeld en mocht weer naar huis om te herstellen. 
Zoals het nu lijkt is hij wonderlijk bewaard en is er geen blijvende schade. Daar is het gezin 
dankbaar voor. 

We leven mee met hen die de gevolgen van corona van dichtbij meemaken. Gezinnen waar het 
niet helemaal lekker loopt, ziekte, eenzaamheid, verveling, wat er ook op uw weg is gelegd, 
breng het bij de Heere. Laten we in woord en daad zien dat we een school zijn waar in de 
onderlinge liefde zichtbaar is. Daar gebied de Heere zijn zegen. 

Nieuwe juf 
Juf Jantsje is inmiddels al bijna een vertrouwd gezicht op onze school. Ze komt het verlof van juf 
Leanne doen. Vanwege corona mocht juf Leanne vanaf de kerst niet meer met kinderen werken. 
Nu alles online gaat is de situatie anders en is juf Jantsje nauw betrokken bij de noodopvang. 

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 belangstellenden bij de school. U volgt ons natuurlijk al 
op LinkedIn, nu kan dat ook op Facebook. 

Schoolondersteuningsprofiel 
De werkwijze van de school rondom de ondersteuning van leerlingen staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Dit SOP staat vanaf heden op de website. Interessant om eens te 
lezen! 

 

 

Belangrijke data: 

25 januari – juf Corry 

3 februari – juf Leanne 

5 februari – warme truiendag 

12 februari – Audit SWV 

15 + 18 februari - gesprekken 

18 februari – schoolfotograaf 

20-28 februari - Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
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Warmetruiendag 
Heerlijk voor de livestream in je allerwarmste trui. We zijn benieuwd. 

Audit samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband Berséba. Op 12 februari wordt onze 
school gevisiteerd in het kader van een audit Kwaliteitszorg en Passend Onderwijs. Met het MT 
worden gesprekken gevoerd waarna een rapport geschreven wordt. Vanuit dit rapport kunnen 
we als school weer lessen voor de toekomst trekken. 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf staat gepland op 18 februari. We houden u op de hoogte of en hoe dit 
doorgaat. 

Cito 
Zodra de leerlingen weer op school zijn gaan we een geschikt moment zoeken waarop we de 
cito’s afnemen. Ons streven is om dit in ieder geval voor de voorjaarsvakantie te doen, zodat we 
na de vakantie een ‘ nieuwe’  start kunnen maken. 

Voorjaarsschoonmaak 
De geplande voorjaarsschoonmaak gaat niet door i.v.m. het coronavirus. De schoonmaaksters 
zullen de lokalen intensiever schoon gaan maken.  


