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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.  

Lief en leed 
Verschillende gezinnen en personen zitten in 
quarantaine, soms wel enkele weken. Sterkte 
toegewenst en vooral kracht van boven! Nogmaals de 
oproep aan iedereen om je strikt aan de regels te 
houden. Bij twijfel, bel de school! 

Zaterdagavond is de moeder van juf Petra 
Thuisgehaald. Ze had al langere tijd te kampen met 
afnemende gezondheid. Voor juf Petra een tweede 
verlies in zo korte tijd.  

Dankbaarheid is er in het gezin van Jamarith, Amelie en Boaz Meuleman. Het gaat weer aardig 
de goede kant op met Boaz’ been en maandag mocht het gezin verblijd worden met de 
geboorte van Jefta. Gefeliciteerd! 

Wilt u bovenstaande personen en families gedenken in uw gebeden? 

OAC 
De ouderactiviteitencommissie zoekt versterking. Een man en een vrouw zijn van harte welkom 
om hun steentje bij te dragen. Opgeven en info kan via Petra@smdbhetvisnet.nl  

Voortzetting benoeming 
Het toezichthoudend bestuur heeft besloten om de tijdelijke benoeming van meester De Jong 
om te zetten naar een benoeming voor onbepaalde tijd. 

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. 

  

Belangrijke data: 

31 maart – MR-vergadering 

2 april – goede vrijdag 

5 april – 2e paasdag 

6 april – vrije dag 

12 april – start aanleg zonnepanelen 

13 april – Bezoek THB 

14 april – juf Petra 

20 april – logopedische screening 

19-23 april – Cito Eindtoets groep 8 

23 april – Koningsspelen 

24 april – 9mei - Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
mailto:Petra@smdbhetvisnet.nl
https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/09/aangepast-snottebellenbeleid/
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Ziekmeldingen 
Als u uw kind ziek of afwezig meldt, wilt u dan aangeven of uw kind verkouden is, ziek is, of dat 
het thuisblijft i.v.m. de coronamaatregelen, zonder zelf ziek te zijn? Alvast hartelijk dank. 

Cito eindtoets 
De cito eindtoets wordt dit jaar, conform het ICT-beleidsplan, digitaal afgenomen. De toets past 
zich aan aan het niveau van de leerling, waardoor de toets korter is en het niveau 
betrouwbaarder. Toch ook wel een spannend moment voor onze leerlingen. 

Parro 
De test met Parro is geslaagd en we willen Parro schoolbreed invoeren. U wordt op de hoogte 
gehouden. 

Zonnepanelen 
Als school willen we goed omgaan met het milieu. Zo is er vorig jaar gestart met energiezuinige 
ledverlichting en binnenkort zullen er zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ook Dorpsbelangen 
gaat hoogstwaarschijnlijk ons schooldak gebruiken om een zonnecollectief te starten. Samen 
staan we sterk! 

Bezoek THB 
Het toezichthoudend bestuur komt op 13 april de school bezoeken. We zullen met elkaar in 
gesprek gaan over het wel en wee van de school.  

N760 
Bekijk onze mening hier. We hebben de krant ermee gehaald. Vooral dankzij de alertheid van de 
verkeerscommissie. 

Vanuit de verkeerscommissie 
We zoeken versterking in ons team van de verkeerscommissie. Wat doen we zoal en met welke 
onderwerpen houden we ons bezig? 

De veiligheid rondom school, en de veiligheid op weg naar school is voor ons erg belangrijk. 
Hiervoor delen we jaarlijks veiligheidshesjes uit om de jeugd beter zichtbaar te laten zijn. Maar 
ook de aanpak van de N760 is voor ons momenteel een belangrijk punt. Daarnaast kijken we 
ook naar verkeerslessen die we kunnen bieden aan de verschillende groepen.  

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de verkeersveiligheid bij de school? Of zou je graag nog 
iets meer willen weten over het werk van de verkeerscommissie, neem dan contact op met 
Esther de Vries (eh.post@live.nl) 

Koningsspelen 
De koningsspelen zullen per groep gespeeld worden dit jaar. Er is helaas geen publiek welkom. 
Hopelijk tijdens een andere editie wel weer. 

 

https://smdbhetvisnet.nl/2021/03/22/n760-de-veiligheid-van-onze-fietsers-vinden-we-erg-belangrijk/
https://www.destentor.nl/kampen/kamperzeedijk-tussen-ijsselmuiden-en-genemuiden-gaat-op-de-schop-nieuw-wegdek-en-bredere-fietspaden~a56b95bc/
mailto:eh.post@live.nl
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Opruiming 
We zijn de school aan het opruimen en hebben veel spullen afgeschreven. Kijkt u hier of er wat 
van uw interesse bij zit.  

Nationaal plan onderwijs 
Minister Slob heeft de contouren van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) bekend gemaakt. We 
gaan als school de analyse maken waar we het meest mee geholpen worden en zullen 
vervolgens kijken welke interventies we gaan plegen.  

Schoolontwikkeling 
Er zijn drie commissie ingesteld die bezig gaan met onder andere verdere ontwikkeling van het 
plein en het clusteren van de onderbouw en bovenbouw in het schoolgebouw bij elkaar. 
Mogelijk dat we nog wel wat handen kunnen gebruiken. We houden u op de hoogte. 

Buitenschoolse opvang 
De peiling wijst uit dat er momenteel te weinig animo is voor BSO. 

 

https://smdbhetvisnet.nl/nieuws/
https://smdbhetvisnet.nl/2021/03/25/bso/

