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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 
Philip is geboren. Juf Leanne en Henrik zijn moeder en 
vader geworden. Gefeliciteerd. 

Corona 
Helaas is het bij onze school niet buiten de deur gebleven. Laten we de vakantie aangrijpen om 
uit te zieken. Het is onze vurige wens dat we na de vakantie allemaal in gezondheid de school 
weer kunnen bezoeken.  
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. 
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. 

Koningsspelen 
De koningsspelen waren een groot succes.  

Schoonmaak 
Na de meivakantie krijgt u een uitnodiging om te helpen met de schoolschoonmaak. Alles onder 
voorbehoud natuurlijk, We hopen op veel handen, u kent het spreekwoord wel. 

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  

Bezoek THB 
Het bezoek van het THB is niet door gegaan. We zoeken nog naar een ander moment. 

Schoolreis 
Vooralsnog staan de schoolreisjes nog gewoon op de planning (D.V. maandag 14 juni). Het is 
nog zeer de vraag of deze door kunnen gaan, dit is afhankelijk van de landelijke 
coronamaatregelen. We houden u op de hoogte! 

Belangrijke data: 

24 april – 9mei – Meivakantie 

10-12 mei – schoolkamp 

13-14 mei – Hemelvaartsdag en vrij 

19 mei – meester- en juffendag 

24-25 mei – pinksteren en vrije dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smdbhetvisnet.nl/home-1/extranet/
https://smdbhetvisnet.nl/2021/02/09/aangepast-snottebellenbeleid/
mailto:Petra@smdbhetvisnet.nl

