
 

 
 

Nieuwsbrief 1     13 september 2019 

 

Algemeen nieuws 
 

 Het nieuwe schooljaar is begonnen! 

We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en lekker is uitgerust. De eerste twee weken 
van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op.  
Natuurlijk was het voor velen van u  na alle vrije tijd weer even wennen om wekkers te zetten om op 
tijd op school te zijn.  
Vanaf 8.15 uur zijn de deuren van de school open en zijn ook ouders welkom om mee naar binnen te 
komen. Kinderen vinden het vaak fijn om nog even aan hun ouders werk te laten zien. Om 8.25 uur 
gaat het belletje in de klassen en is het tijd om afscheid te nemen, want om 8.30 uur begint de 
school en zijn dus alle kinderen in de klas en zijn alle ouders de klas uit. 
Mocht u als ouder nog even willen kletsen met andere ouders, doet u dit dan alstublieft niet in de 
gangen, maar op het schoolplein. 
 

 Project dierenrijk 

Inmiddels zijn wij gestart met ons schoolbrede project 'Dierenrijk'. Wij zullen van alles gaan leren 
over hoe dieren leven, waar ze leven en wat er nog meer voor interessants te ontdekken valt! 
Als u thuis nog mooie spullen of boeken heeft die bij dit project passen en mee naar school mogen, 
dan zijn wij daar erg blij mee. Vraag even na welke dieren aan bod gaan komen in de klas van uw 
kind. 
  

OR-MR jaarvergadering 9 oktober  

Graag nodigen wij u uit om de jaarvergadering van beide locaties bij te wonen op woensdag 9 
oktober a.s. op Raam 20. 
Programma  
19.15 Inloop met koffie en thee 
19.30 Jaarvergadering 
De  MR, de Stichting Vrienden Jan Vermeer en de ouderraden van beide locaties  doen verslag van 
het afgelopen jaar.  
We kijken tevens vooruit naar het komend schooljaar en de begrotingen van de ouderraden van 
beide locaties zullen worden gepresenteerd. 

 



 

 
20.00    Roy Vathorst probeert deze avond de kloof tussen ouders en kinderen over social 
media te dichten. De meeste ouders van onze school zijn opgegroeid zonder social media. 
Daardoor kun je in de opvoeding niet terugvallen op “zo deden wij dat vroeger thuis 
ook”. Vraagt u zich ook wel eens af wat ‘normaal’ is voor een kind van 8? Waar u op zou 
moeten letten, welke grenzen voor een kind fijn zijn en wat u samen met uw kind kunt 
doen op social media? Roy Vathorst vertelt u er meer over. https://royvathorst.nl/ 

  
21.15    Borrel met de mogelijkheid tot vragen stellen aan de MR, de Stichting en de ouderraden van 
beide locaties.  
22.00    Einde  
 

Vriendelijke groet, Ouderraden Montessorischool Jan Vermeer 

 

    Kalender 2019-2020 

De kalender voor het nieuwe schooljaar staat op de site in de google agenda.  
Alle voor u belangrijke zaken staan daarin en zodat u niet voor verrassingen komt te staan!  
Eventuele wijzigingen zullen in de nieuwsbrief gemeld worden; lees die daarom ook altijd 
nauwkeurig. 
 
Binnenkort wordt aan alle kinderen (per kind afzonderlijk) de jaarlijkse toestemmingsbrief ter 
controle van de gegevens meegegeven. Deze brief graag met uw handtekening en eventuele 
correctie retour naar school. 
 

  Traktaties & tussendoortjes 

Jarig zijn is leuk! Niet alleen voor het kind dat jarig is, maar ook voor de rest van de kinderen in de 
klas. Bij een verjaardag mag je namelijk trakteren. Nu weten we allemaal wel een aantal heel 
ongezonde traktaties op te noemen, maar wat nou precies een gezonde traktatie is, daar valt over te 
twisten. Wij willen u vragen om uw kind een lekkere, maar toch zo gezond mogelijke traktatie mee 
te geven naar school.  

 

Tussendoortje 

Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gezonde 
eetgewoontes ontwikkelen. Voor het dagelijkse tussendoortje zien we 
dan ook graag dat kinderen fruit en/of rauwkost eten.  
 
Wist u dit al? Zoveel suiker zit er in drinkpakjes……!  
Bovendien zijn deze pakjes niet goed voor het milieu.  
We zouden graag zien dat kinderen water drinken, dat is gezond en 
altijd voorhanden. Het is dan voldoende als kinderen een drinkbeker 
bij zich hebben. 

  

    Uitnodigingen en (kerst)kaarten 

Wie vindt het nou niet leuk een kerstkaart of een uitnodiging te krijgen? Regelmatig worden ze 
uitgedeeld in de klas. Dit is leuk voor de kinderen die er één krijgen, maar minder leuk voor de 
kinderen die niets krijgen. Zeker als dit regelmatig voorkomt. Zou u hier rekening mee willen houden 
en de kaarten en uitnodigingen zoveel mogelijk buiten de school willen verspreiden? 

 

 

https://royvathorst.nl/


 

 Herfst 

Zo is het zomervakantie, zó is het alweer herfstweer. Ook als het wat minder weer is spelen de 
kinderen graag buiten. Een jas met capuchon is dan heel prettig! 
 

Meldplicht te laat komen 

Helaas ervaren we dat sommige kinderen te laat in de klas zijn. Het te laat komen moet vanuit de 
leerplicht door de leerkrachten geregistreerd worden. Voorkomen is beter dan genezen, maar mocht 
u toch regelmatig te laat komen, dan zijn dit onze vervolgacties:  
1.     Bij vaker te laat komen (meer dan 5 keer per maand), voert de groepsleerkracht een gesprek 
met de ouders/verzorgers. 
2.     Als het te laat komen aanhoudt na het gesprek met de ouders/verzorgers, overlegt de 
groepsleerkracht met de directie. De directie neemt contact op met de ouders/verzorgers. 
3.     Als het te laat komen daarna nog steeds aanhoudt, meldt de directie het ongeoorloofd 
schoolverzuim/te laat komen bij de leerplichtambtenaar en stuurt hem/haar de verzuimoverzichten 
(zo mogelijk digitaal) toe. 
 

 

Nieuws Raam 

 

 Opbrengst sponsorloop 

De sponsorloop heeft € 2.564,-  opgebracht. Hier zijn wij heel blij mee, want wij gaan daarvan, in 

samenwerking met Jan Loris, een mooi buitenatelier/ natuurontdekhoek in de binnentuin maken. 

Daar kunnen kinderen onder andere proefjes doen en kunnen ze timmeren en zagen.  
 

 Tafels, stoelen en kasten 

Omdat de midden- en bovenbouwgroepen anders ingericht zijn, hebben wij veel tafeltjes en stoelen 

in de aanbieding en ook enkele kasten en bureaus. Wanneer u het leuk vindt om wat van deze 

meubels van ons over te nemen, of wanneer u een goed doel voor deze meubels weet, bent u van 

harte welkom om ze op te halen. 

U kunt zich melden bij Theo. 

 

 Kinderboekenweek 

Van 2 t/m 13 oktober is het kinderboekenweek, het thema is ‘vervoer’.  Myra is hier activiteiten voor 

aan het opzetten, zo komt er op 4 oktober iemand met een Engelstalige boekenkraam staan. 

Wanneer u wilt helpen kunt u zich bij Myra melden (MBA).  

 

20 september verkeersles midden- en bovenbouw 

Op 20 september zal er een fiets verkeersles voor de midden- en bovenbouw zijn. Op het plein zal er 

een fietsparcours uitgezet worden, waarbij de fietsbehendigheid van kinderen geoefend wordt.  Wij 

vragen deze dag alle kinderen met hun fiets naar school te komen. 

 

 



 

 Nieuws uit de middenbouw 

 

Uitje Diergaarde Blijdorp 

Woensdag 25 september willen wij met de middenbouw naar Diergaarde Blijdorp. Dit kan alleen als 

we voldoende hulpouders met auto hebben. Bij de klassendeuren hangen inschrijflijsten waarop u 

zich kunt aanmelden. Wij zullen rond 09.00u vertrekken van school en rond 13.30u weer terug zijn. 

De kinderen gaan op de normale tijd (14.00u) naar huis of naar de BSO. Wij hopen op uw 

medewerking. 
 

Huisbezoeken 

Wij komen in de middenbouw op huisbezoek bij de jongste kinderen (of nieuwe kinderen). Bij de 

klassendeuren hangen de inschrijflijsten.  

 
Bibliotheek middenbouw 

Voor de bibliotheek van de middenbouw zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die 

‘s middags vanaf 13.30 tot 14.00 in de bibliotheek aanwezig willen zijn en de kinderen willen helpen 

en adviseren bij het uitkiezen van een boek. U kunt zich per mail aanmelden bij Jacqueline Eshuis 

(MBC) j.eshuis@jan-vermeer.nl of bij de inschrijflijsten die bij de klassendeuren hangen.  

 

 Gymschoenen en douchen 

Tijdens het gymmen mogen kinderen zelf weten of ze op gymschoenen gymmen of op blote voeten. 

Wij stimuleren het gymmen op blote voeten, omdat dit goed is voor de motorische ontwikkeling. 

Voor alle kinderen van midden- en bovenbouw is het verplicht om na de gymles te douchen. 

Het komt nog wel eens voor dat iemand zijn handdoek vergeet mee te nemen. Kunt u hier extra op 

letten zodat iedereen weer fris en fruitig in de klas zit na de gymles? Alvast bedankt! 

 

 Schooltuin 
Zoals u wellicht weet, gaan de kinderen van groep 5 vanaf april tot de herfstvakantie tuinieren in de 

schooltuin aan het Rietveld. Iedere week gaan ze anderhalf uur aan het werk in deze schooltuin. 

Ze hebben allerlei groentes gezaaid: venkel, rode biet, snijbiet, sla, allerlei soorten bonen, 

courgettes, goudsbloemen enz. Met de venkel en rode biet hebben ze zelfs al gekookt. 

Na de zomervakantie konden zij volop tomaatjes plukken. Ook de prei, courgettes en worteltjes 

konden zij oogsten.  
De kinderen leren dat tuinieren 

hard werken is. Zaaien en oogsten 

is leuk, 

maar onkruid wieden is soms wel 

erg zwaar. 
 
 
 
 

 

mailto:j.eshuis@jan-vermeer.nl


 

 Werkweek bovenbouw 

Op dinsdag 24 september vertrekken wij met de hele bovenbouw richting Ameland. We gaan ons 

verdiepen in, hoe kan het ook anders op Ameland, strand, zee en duinen. We verblijven in kamphuis 

De Zonnebloem in Buren. We gaan natuurlijk wadlopen, wandelen en fietsen en nog heel veel meer. 

De komende week krijgen de ouders van de leerlingen van de bovenbouw nog een brief met 

uitgebreide informatie over het vertrek op dinsdag, het adres, het programma en natuurlijk een 

paklijst! 

Wij hebben er nu al zin in! 

Mocht u de bijdrage van 95 euro nog niet hebben overgemaakt, dan graag alsnog zo snel mogelijk 

doen. Rekeningnummer NL11RABO 0301808082  op naam van de Stichting Librijn openbaar 

onderwijs t.a.v. “werkweek” met daarbij de vermelding van de naam van uw kind en de groep waar 

hij of zij in zit.  

 

Mobieltjes in de bovenbouw 
Tegenwoordig bezitten veel bovenbouwleerlingen een mobiel. Mobiele telefoons zijn bij leerlingen 

toegestaan, mits ze uitstaan van 08.30-14.00 uur. Mocht uw zoon of dochter een telefoon mee naar 

school nemen, dan is het de bedoeling dat hij/ zij deze ’s ochtends inlevert bij de groepsleerkracht. 

Het is dus niet toegestaan om de mobiel in de tas, het laatje of een broekzak te bewaren. Wij 

hebben dit ook met de leerlingen in de klas besproken en hopen op uw begrip hiervoor. 
 

 Informatieavonden  
OBA, OBB en OBC 18 september 19.30 uur tot 20.30 uur  

BBA,  BBB en BBC 18 september 19.30 uur tot 20.30 uur  

 

U komt toch ook? 
 
 

 Tuindag 28 september van 10.00 – 12.00 uur 
Komt u, samen met uw kind, ook helpen met het winterklaar maken van het grote schoolplein? De 

paden moeten schoongemaakt worden, het onkruid verwijderd, houtsnippers geveegd, putten 

leeggeschept, etc. Kortom, heel veel te doen. Heeft u vragen, kom dan naar Willemien Beekhof, 

onderbouw A. 
 

   Kindertherapeut 

Op de locatie Raam geeft Lydia Berkx (Kunstzinnige therapeut) creatieve therapie en begeleiding aan 

kinderen. Heeft u/ heb jij interesse of een vraag? Neem dan contact op met Lydia via: 

info@kunstwerkt.eu, of kijk op: www.kunstwerkt.eu 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Het Jan Vermeer team Raam 

 

http://www.kunstzinnigetherapie.nl/


 

Nieuws Maria Duystlaan 

 

Opbrengst sponsorloop €3981,20 

Tijdens de sportdag op 21 juni hebben we met heel de school een sponsorloop gelopen.  
Met het opgehaalde geld €3981,20 willen de kinderen van de midden- en bovenbouw graag weer 

technieklessen en de kinderen van de onderbouw willen graag danslessen.  

Met dit bedrag is dat zeker mogelijk en zullen de kinderen weer van mooie lessen genieten! 
 

 Sloffen 

Het schooljaar is weer van start gegaan en wij zien in de klassen dat niet alle kinderen sloffen of 
binnenschoenen hebben. Veel kinderen lopen op blote voeten of sokken. Dit is niet alleen gevaarlijk, 
maar ook onhygiënisch en te koud. Wilt u er voor zorgen dat uw kind sloffen, gymschoenen of 
binnenschoenen op school heeft staan en deze dan ook draagt. 
 

 Project dierenrijk 

Inmiddels zijn wij gestart met ons schoolbrede project 'dierenrijk'. Wij zullen van alles gaan leren 
over hoe dieren leven, waar ze leven, en wat er nog meer voor interessants te ontdekken valt! 
Als u thuis nog mooie spullen of boeken heeft die bij dit project passen en mee naar school mogen, 
dan zijn wij daar erg blij mee. Vraag even na welke dieren aan bod gaan komen in de klas van uw 
kind. 
En natuurlijk is er ook een projectafsluiting bij dit project. Al het moois is te bewonderen op 
donderdag 10 oktober 2019. De kinderen zijn die dag om 12.00u vrij. Iedereen is weer van harte 
welkom van 17.30u-19.00u om al ons werk te bekijken. 
 

 

Bovenbouw D en E microscopie les bij de Gist - 13 september 

Vrijdag 13 september gaan bovenbouw D en E naar het Experience Center van de Gistfabriek in 
Delft, Wateringseweg 1 in Delft. Daar bezoeken de kinderen de tentoonstelling “Klein leven, grote 
impact / Microben bepalen onze wereld”. 
We gaan er op de fiets heen en zijn opzoek naar 4 ouders die mee kunnen fietsen en een groepje 
kunnen begeleiden bij de Gist. Bij de Gist zijn studenten van de TU-Delft die de groepjes van 
informatie voorzien.  
We vertrekken om 10.00 uur van school en zijn rond 13.00 uur weer terug.  

 

BB D en E presenteren hun troonrede in Theater de Veste - 17 sept. 

De kinderen van bovenbouw D en E hebben afgelopen week een workshop creatief schrijven en 
presenteren gekregen. Ze hebben zich verdiept in het begrip democratie en hebben besproken wat 
ze willen veranderen in Nederland als het aan hun ligt. Op dinsdag 17 september gaan ze hun twee 
beste veranderpunten presenteren in Theater de Veste.  
We zijn op zoek naar 3 ouders die 17 september kunnen meelopen.  
We vertrekken om 9.30u van school en zijn rond 11.45u weer terug. 

 



 

Let op: De kinderen die de troonrede gaan voorlezen zijn verplicht om naar de repetitie met de 
andere sprekers te komen in Theater de Veste. Het oefenen is op zondag 15 september tussen 
13.00u en 15.30u.  
 

 

Werkweek bovenbouw - 15 oktober 

Het komt steeds dichterbij, 15 oktober. De dag waarop de bovenbouw, bbd en bbe en groep 6 
kinderen van bbf, vertrekt naar Ameland om daar van alles te gaan leren over zee en duinen.  
Zoals u waarschijnlijk al weet verblijven we in groepsaccommodatie de Zonnebloem in Buren. 
Binnenkort ontvangt u per brief / e-mail praktische informatie over de werkweek.  
Houd de schooltas van uw kind en de e-mail dus in de gaten. 
 
Mocht u de ouderbijdrage van 90 euro nog niet hebben overgemaakt, dan graag alsnog zo snel 
mogelijk doen. Rekeningnummer NL46RABO0301808228 op naam van de Stichting Librijn openbaar 
onderwijs t.a.v. “werkweek” met daarbij de vermelding van de naam van uw kind. 

 

   Gymschoenen 

Tijdens de gymlessen draagt een groot aantal kinderen gymschoenen, een aantal echter ook niet. 
Voor kinderen die zonder schoenen gymmen is o.a. touwklimmen erg lastig (en pijnlijk). Ook in 
spelsituaties komt het nogal eens voor dat iemand met schoenen op de tenen gaat staan van iemand 
zonder schoenen. Om deze problemen te voorkomen wordt aangeraden om sportschoenen te 
dragen tijdens de les. Dit hoeven geen super-de-luxe sportschoenen te zijn, van een simpele 
sportschoen met witte zool heeft uw zoon/dochter evenveel voordeel en plezier! 
  

 Douchen 

Voor alle kinderen van midden- en bovenbouw is het verplicht om na de gymles te douchen. 
Het komt nog wel eens voor dat iemand zijn handdoek vergeet mee te nemen. Kunt u hier extra op 
letten zodat iedereen weer fris en fruitig in de klas zit na de gymles? Alvast bedankt! 
 

 

Mobieltjes in de bovenbouw 

Tegenwoordig bezitten veel bovenbouwleerlingen een mobiel. Mobiele telefoons zijn bij leerlingen 
toegestaan, mits ze uitstaan van 08.30-14.00 uur. Mocht uw zoon of dochter een telefoon mee naar 
school nemen, dan is het de bedoeling dat hij/ zij deze ’s ochtends inlevert bij de groepsleerkracht. 
Het is dus niet toegestaan om de mobiel in de tas, het laatje of een broekzak te bewaren. Wij 
hebben dit ook met de leerlingen in de klas besproken en hopen op uw begrip hiervoor. 
 

TEDxVermeer 

Misschien kent u ze wel: de TED-talks. De afkorting staat voor Technology, Entertainment, Design. 
Op een TEDx-bijeenkomst presenteren sprekers hun idee in een sprankelende, korte presentatie van 
maximaal een kwartier.  
Dit willen we bij ons op school ook gaan doen! Want kinderen bruisen van de vernieuwende ideeën 
die ze graag met de wereld willen delen. Wij bieden hen daarvoor graag een podium. Het doel is, om 
iedere maand een TED-talk te organiseren.  

 



 

Om de TEDx-bijeenkomst mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar ouders die tijdens deze 
bijeenkomst willen helpen. Heeft u zin om eens een TED-talk te begeleiden of heeft u zelf 
inspirerende ideeën, neemt u dan contact op met Hilde Hulzebos via h.hulzebos@jan-vermeer.nl 
 

   Skelter bovenbouw 

Hallo ouders, onze skelter heeft een lekke band. Kan 1 van de ouders hem repareren! Dank u! 

Groeten, Quinn, Cloe & Lara uit bovenbouw D 

 

   Kindertherapeut. 
Op de locatie Maria Duystlaan geeft Annette Labée (beeldend therapeut) creatieve therapie en 
begeleiding aan kinderen. Heeft u/ heb jij interesse of een vraag? Neem dan contact op met Annette 
Labée via: kunstavontuur@gmail.com, of kijk op: www.kunstzinnigetherapie.nl 
 

Biebouders gezocht 

Ook dit nieuwe schooljaar willen we de schoolbibliotheek graag weer vier dagen per week openen 
voor de leerlingen. Daarvoor hebben we ouders nodig die het leuk vinden om wekelijks of 
tweewekelijks te komen helpen. Door veranderingen in de personele bezetting zoeken we met name 
voor de dinsdag- en donderdagmiddagen (12.30-14.00 u) nieuwe biebkrachten. Als lid van het 
biebteam zorg je ervoor dat de uitleenadministratie wordt bijgehouden, help je kinderen, als ze dat 
willen, met het uitkiezen van een boek en maak je bijvoorbeeld een aandachtstafel rondom de 
boekenweek of feestdagen. Wil jij ons team komen versterken? Kom dan langs in de bibliotheek (di, 
wo en do: 12.30 - 14.00 u en vr: 8.30 - 10.00 u) of stuur een mailtje naar de coördinator van de 
bibliotheek Eefke Hannaart, moeder van Liese (BBF) en Timme (OBD) (eefkehannaart@hotmail.com). 
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