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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.  
 
Inmiddels zijn we terug op school. Heerlijk om de 
kinderstemmen weer in de gangen te horen. Dat we de 
school vanwege de sneeuw moesten sluiten viel ons 
zwaar. Mede daarom hebben we tijdens de ijzel het 
oordeel aan uzelf over gelaten.  
 
Volgende week is het vakantie. Een hele fijne vakantie 
toegewenst. 

Lief en leed 
We leven mee met juf Hanneke. Haar vader is ernstig 
ziek en zal mogelijk chemotherapie moeten 
ondergaan. Haar moeder heeft corona. Er mag na een diep dal verbetering bij moeder zichtbaar 
zijn. 

Boaz Meuleman heeft zijn been lelijk gebroken tijdens het skeeleren. Hij moet acht weken op de 
stoel zitten. Gelukkig zijn er al een paar weken om. 

De vader van Gerlise en Arne Strijkert is ook lelijk ten val gekomen en heeft zijn heup gebroken. 
Na een operatie mag het weer redelijk gaan. Hij heeft echter nog een lange weg te gaan. 

Juf Lieske heeft ons te kennen gegeven de school met de zomervakantie te gaan verlaten. Door 
de huidige corona-omstandigheden kan ze haar geliefde werk op onze school niet uitvoeren. Ze 
loopt teveel risico met haar gezondheid. Het vooruitzicht dat dit misschien nog wel ruim een jaar 
zou kunnen duren heeft haar tot haar besluit doen komen.  

De maand februari stond voor Dirk van Wendel in het teken van een einde na twee jaar 
ziektewet. Er is hem ontslag aangeboden en dat heeft hij geaccepteerd. Hij ervaart veel rust 
doordat hij nu vrijgesteld wordt van alle verplichtingen van de laatste tijd. We mogen hem 
begroeten als vrijwilliger voor onze school. 

Wilt u bovenstaande personen gedenken in uw gebeden? 

. 

Belangrijke data: 

20-28 februari – Voorjaarsvakantie 

2 maart – luizencontrole (thuis) 

4 maart – studiemiddag (lln vrij) 

9 maart – studiemiddag (lln vrij) 

10 maart – Biddag (vrije dag) 

17 maart – verkiezingen 

18 maart – kangoeroewedstrijd 

22 maart – juf Betsie 

24 maart – juf Jannie 

24 maart – grote rekendag 

31 maart – MR-vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
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Coronamaatregelen 
Voor de maatregelen die we nemen verwijzen we u graag naar een handige beslisboom. Daar 
kunt u zien of uw kind wel of niet naar school mag. 

Sneeuwpret 
Bekijk de foto’s op de site! 

Cito 
Twee klassen hebben de cito digitaal afgenomen. Een geweldig experiment met een fantastisch 
resultaat voor met name de leerkrachten. De software analyseert zelf de toetsen, waardoor de 
leerkrachten een paar minuten na de toets al direct inzicht hebben in de kwaliteiten van de 
leerlingen. Wordt vervolgd 

Thema-avond 
Vanwege de huidige maatregelen laten we dit jaar de thema-avond niet door gaan.  

Gespreksavonden 
De gespreksavonden zijn geweest. Fijn dat het op deze manier door mocht gaan. We krijgen 
veel signalen dat de lockdown redelijk tot goed te doen was. En ook de eerste resultaten van de 
cito laten zien dat er thuis veel geleerd is. Fijn zeg! 

Parro 
De ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel bij ons als school. Om die verder te vergroten 
is de communicatie onder de loep genomen en we hebben in groep 3 de Parro-app getest. 
Deze test is zowel bij ouders als bij juf Corry en meester De Jong erg goed bevallen. We 
evalueren de test binnenkort en houden u op de hoogte. 

Afscheid Bieboma 
Ria Boer heeft afscheid genomen als Bieboma. 

dBoS  
Zie de update op de website. Een van de voordelen is dat we af en toe leuke tips krijgen. Zo nu 
ook voor de voorjaarsvakantie. 

Handige ouder gezocht 
Voor onze podiumdelen zouden we graag een kar willen laten maken, zodat we ze niet zo vaak 
in de vingers hoeven te hebben. Wie zou dat willen doen? Uiteraard tegen vergoeding van 
gemaakte kosten. 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/09/aangepast-snottebellenbeleid/
https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/12/sneeuwvrij/
https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/16/bedankt/
https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/17/dbos-update/
https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/17/leuke-vakantietips-vanuit-de-bibliotheek/

