
 

Nieuwsflits 3                                                             Vrijdag 16 oktober, 2020 

 

Beste ouders, 

Vandaag start onze herfstbreak. Eén die er wellicht anders uitziet dan gepland. Vakanties 

naar het buitenland zitten er niet in. Maar ons eigen Nederland is ook prachtig! De herfst 

zorgt buiten voor een prachtig kleurenspel en gezien de vooruitzichten kunnen we naar 

buiten. Ga er lekker van genieten met elkaar. Kinderen hebben niet veel nodig om er een 

feestje van te maken! 

Met elkaar hebben we afgelopen dinsdag gehoord dat de regels behoorlijk zijn 

aangescherpt. Ons doel is de school open houden en daar hebben we jullie hulp echt bij 

nodig. Het houden van afstand lukt nog steeds niet overal; vooral op het schoolplein blijft 

het lastig. Mogelijk komt er een plicht dat we mondkapjes moeten gaan dragen in 

gangen en openbare ruimtes. Tot op heden is dat alleen in het VO en Hbo etc. verplicht. 

Voor het personeel zijn er doorzichtige mondkapjes besteld. Van ouders verwachten we, 

als ze in de school komen, dat ze een mondkapje dragen. Dit mag af tijdens het gesprek. 

Samen op voor een gemeenschappelijk doel; onze gezondheid! 

 

 

 



Een terugblik op de Kinderboekenweek 2020-2021 

 

Via boekhandel van Kemenade weten we dat jullie gehoor hebben gegeven aan de 

oproep om samen met de kinderen een nieuw boek te kopen. Op school is er veel 

aandacht besteed aan het lezen. Op de Viandenlaan was er een “Hugo de Groot 

escaperoom” ingericht. Op de hoofdlocatie hadden we een gezellige leeshoek in de hal. 

Daarnaast zijn er boekbesprekingen gehouden vanaf de groepen 5. De groepen 3 t/m 8 

hebben Reinou Vogel op bezoek gehad. Zij is professioneel verteller en werkt onder de 

naam ‘Vertelvogel’. De kinderen hebben ervan genoten. Uiteraard stopt het belang van 

lezen en voorlezen niet bij het einde van de Kinderboekenweek. Deze is juist bedoeld om 

iedereen scherp te houden, omdat lezen en voorlezen erg belangrijk is en blijft.  

 

Klassenouders 

In mijn vorige nieuwsflits is aangegeven dat we het klankbordoverleg met 10 ouders 

zouden houden in de gymzaal van de hoofdlocatie. Gezien de huidige regels gaat dat niet 

lukken. De afspraak, dat ik gespreksonderwerpen naar jullie stuur in week 44, blijft 

staan. Deze kunnen jullie dan opnemen met de ouders van je groep. De wijze waarop het 

overleg plaats vindt, volgt dan ook als er meer duidelijkheid is over de dan geldende 

regels.   

 

Portfolio onderbouw mee naar huis.  

 

Vol trots introduceerden wij in februari het Portfolio van onze leerlingen. Dit Portfolio is 

een aanvulling op de cognitieve resultaten die ouders in het ouderportal kunnen zien. Het 

portfolio is speciaal ontworpen voor De Dr. De Visserschool en gaat uit van onze 

kernwaarden Persoonlijk, Plezier, Samen, Ambitie en Respect. Twee keer per jaar 

(februari en juli)  krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis. Voor de zomerbreak 

hebben de groepen 3 t/m 7 het portfolio voor het eerst mee genomen. Voor de kleuters 

was het door de Covid-19 periode niet haalbaar om de portfolio’s mee te geven. Om die 

reden hebben de leerlingen van de groepen 1 en 2 het portfolio gistermiddag voor het 

eerst mee naar huis gekregen. Graag ontvangen wij de portfolio’s weer na de 

herfstvakantie op school.  



Sinterklaasfeest (donderdag 3 december)   

 

Het Sinterklaasfeest wordt gevierd in de school. Er zullen geen buitenactiviteiten 

plaatsvinden. De Sint komt samen met zijn roetveegpieten de groepen 1 t/m 4 bezoeken  

in de klas. Daarna maakt de Sint een rondgang langs de overige groepen. Er mag niet 

gestrooid worden maar uiteraard zorgen wij voor kleine zakjes pepernoten en ander 

passend (verpakt) lekkers. We gaan er voor onze kinderen een onvergetelijke dag van 

maken. We delen de beelden met jullie via Klasbord.  

 

Kerstviering (Vrijdagochtend 18 december 7.45 – 12.00uur) 

Dit jaar hebben we een Kerstontbijt op school. We starten wat vroeger omdat het dan 

nog gezellig donker is en de lichtjes overal aankunnen. De inloop is van 7.45- 8.00uur. 

Het ontbijt nemen de kinderen zelf mee en uiteraard komen we feestelijk gekleed naar 

school. Wij zorgen voor kerstbrood en chocolademelk. Tijdens de viering vertellen de 

leerkrachten het kerstverhaal over het kindje Jezus. Ook mogen kinderen een lied zingen 

of een instrument meenemen.  

Die ochtend zijn ook de leerlingen van groep 1 van harte welkom. Om 12.00uur start de 

kerstvakantie. Uitgebreidere informatie ontvangen jullie via Klasbord. 

De beelden delen we ook weer via Klasbord zodat jullie als ouders er toch een beetje bij 

zijn.  

 

 

Hartelijke groet ook namens het team van de Dr. De Visserschool 

Elise Potter 

Locatiedirecteur Dr. De Visserschool 
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