
 
 

 

 

Nieuwsbrief 12             17 april 2020 
 

Meivakantie 27 april tot en met 8 mei 2020 

In het laatste thuiswerkpakket hebben wij de kinderen voor 6 weken werk meegegeven. 

De kinderen hoeven dit werk in de meivakantie niet af te maken; durf vakantie te nemen, ook nu! 

Ook de leerkrachten zullen even de boog minder gespannen houden; wij beantwoorden in de 

meivakantie niet meer dagelijks uw mail.  

 

Hoe gaat het na de meivakantie? 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de scholen na de meivakantie weer open gaan. Wij 

hopen dat de persconferentie van 21 april meer duidelijkheid zal geven over het opengaan van de 

scholen. 

 

Het lerarencollectief had 4 vragen voor  minister Slob: 

- Vraag 1: Wanneer en hoe neemt het kabinet een besluit over de periode ná de meivakantie? 

- Vraag 2: Hoe staat het ervoor met het RIVM- onderzoek naar overdraagbaarheid door kinderen? 

- Vraag 3: Hoe ziet u eventuele hervatting van het onderwijs voor u?  

- Vraag 4: Veel leraren maken zich zorgen om hun eigen gezondheid of die van hun naasten bij 

eventuele heropening van de scholen. Kunt u zich die zorgen voorstellen? Wat zou u tegen deze 

leraren willen zeggen?  

 

Dit zijn vragen die ons ook bezig houden. Wij zijn allemaal erg benieuwd naar de antwoorden.  

We hopen dat kinderen weer snel naar school mogen komen op een manier die veilig is voor 

kinderen, ouders en leerkrachten. 

 

https://nos.nl/artikel/2330434-onderzoek-onder-leraren-grote-zorgen-over-heropenen-scholen.ht

ml 

 

https://www.aob.nl/nieuws/aob-bezorgd-over-risicos-bij-opening-scholen/ 

 

 

https://www.ad.nl/politiek/experts-koersen-af-op-advies-basisscholen-weer-open-middelbare-scho

len-nog-niet~ad7ddb46/  
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   Nieuws uit de middenbouw 

 

 - De middenbouw heeft iedere week op vrijdag een digitaal dictee. Daar is een nieuwe juf voor 

aangesteld. Maakt u kennis met tante Keetje. 

 

https://drive.google.com/open?id=1fnyib4JnfHhDNak5-vGqdjKm16_Ktla_ 

  

- Op Classroom staan dagelijks nieuwe opdrachten voor spelling klaar voor de kinderen.  

De meeste kinderen weten deze opdrachten inmiddels te vinden. Zij maken mooie werkjes waarin 

ze laten zien dat ze goed met de spellingregels oefenen. Er zitten werkelijk prachtige werkjes 

tussen, regelmatig versierd met mooie tekeningen. Heel erg leuk om te zien hoe goed de kinderen 

hun best doen én hoeveel plezier zij aan de opdrachten beleven. 

         

 

- Zoals u wellicht al heeft gemerkt is er een foutje in het werkblad spelling geslopen. In het werk 

van de dinsdagen wordt verwezen naar een verkeerde spellingregel. Dit moet altijd de regel van 

de week er vóór zijn, aangezien het een herhalingsopdracht is. Via Classroom ontvangt uw kind 

altijd wél de juiste opdracht. Inmiddels heeft u een aangepast werkblad spelling ontvangen. Dit is 

ook op Classroom geplaatst. 

 

   Ideeën van en voor ouders 

 

- We hebben op school geen aandelen bij het bedrijf, maar toch is het goed om te vertellen dat 

bol.com  e-boeken aanbiedt voor 1 cent per stuk.  

Er zijn ook leuke voorleesboeken te beluisteren op die manier! 

 

 

 

Letterbak gemaakt van lego Ook voor de cijfers van het 100 bord 

https://drive.google.com/open?id=1fnyib4JnfHhDNak5-vGqdjKm16_Ktla_


 
 

 

 

- Alle nieuwsbrieven bij elkaar: 

https://www.jan-vermeer.nl/scholensluiting/locatie-maria-duystlaan  

 
 

 Een dagje uit het leven van een onderbouwjuf in coronatijd. 

  

Hoe gaat het met juf Eveline…..? 

https://docs.google.com/document/d/1w7PlXBfKGJ6TNdVDc7EjroKmRFZCzTd5KekUy-Q8HMU/edit

?usp=sharing  

 

Filmpjes: 

https://drive.google.com/file/d/11aFB57QszyCzs9njdA47QgbSJn29BeV8/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1FbASP9Ji96kCxIvYnZdEIziAPY93QL7D/view?usp=sharing  

 

 

 Wijs met sociale media 

Wist je dat? Er elke seconde 72 uur aan nieuwe video's op Youtube wordt gezet? 

Nu we allemaal veel gebruik maken van het online werken, bestaat het risico dat kinderen erg veel 

schermtijd hebben. Vooral omdat ze er soms ook veel gebruik van maken om contact met elkaar 

te houden. Het afspreken gebeurt nu online. We kunnen ons voorstellen dat dit bij u soms vragen 

oproept wat verantwoord is en wat niet. Wij raden u van harte aan om in overleg te blijven met uw 

kind, interesse te tonen in hun leefwereld en af en toe mee te kijken. Dit kan (onbedoelde) 

vervelende situaties wellicht voorkomen. Het is nog niet altijd voor iedereen duidelijk wat de 

omgangsvormen zijn en dat je online ook iemand kunt kwetsen. Gelukkig is onze ervaring dat veel 

kinderen heel positief op elkaar reageren en daar zijn we heel trots op! 

U kunt gebruik maken van deze link voor meer vragen en antwoorden: 

https://www.mediaopvoeding.nl/ 

 

 

Online leren - chromebook te leen 
We zijn hard bezig om een online leeromgeving op te 

zetten voor alle klassen, zodat er digitaal contact is 

tussen de leerkrachten en de kinderen. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld snel vragen van kinderen beantwoord 

worden, maar denk ook aan voorgelezen worden, 

samen zingen en instructies geven.  

Om een online leeromgeving op te zetten heeft u als 

ouder twee dingen nodig. Ten eerste een device 

(bijvoorbeeld een chromebook) en ten tweede een 

vaste internetverbinding. 

Mocht u niet in het bezit zijn van een chromebook, 

dan kunt u er een lenen van school.  
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Wanneer u dat wilt, kunt u een mail sturen naar 

directie-md@jan-vermeer.nl. Dan kunnen we hierover 

een afspraak maken. Er is maar een beperkt aantal 

chromebooks beschikbaar. 

 

Ook heeft de Gemeente Delft een optie om een laptop 

te lenen. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan 

vast. Voor meer informatie kunt u naar de volgende 

link gaan: 

https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-

helpt/computerregeling-aanvragen  

 

Opvang kinderen tijdens schooltijd 
We vangen de kinderen op waarvan een ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u het volgende formulier invullen: 

https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8  

De kinderen kunnen op school aan hun thuiswerkpakket werken. 
  

Wanneer uw kind één van onderstaande klachten heeft moet hij/ zij toch thuis blijven: 

- neusverkoudheid 

- hoesten 

- keelpijn 

- koorts 

 

Uit voorzorg willen wij u vragen om uw kind tot de voordeur van de school te brengen en zelf 

buiten te blijven. Wij zullen uw kind bij de voordeur opvangen. 
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