
 
 

 

 

Nieuwsbrief 19             3 juli 2020 

 

 

Wendagen: 6, 8 en 14 juli  

De ouders van de kinderen die na de zomervakantie naar een nieuwe groep gaan hebben 

inmiddels een brief ontvangen (via de mail) over de groepsindeling.  

Het was weer een hele puzzel, waarbij we rekening moesten houden met diverse factoren. Zoals 

de verdeling jongens/meisjes, broertjes en zusjes die niet bij elkaar in de klas komen, vrienden die 

wel of juist niet bij elkaar moeten komen. Ook wil je de kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben niet allemaal in dezelfde klas zetten maar juist verdelen over de bouw. 

Na meerdere besprekingen is de puzzel nu gelegd en we menen dat alle kinderen een goede plek 

hebben gekregen in een fijne groep, waar ze weer vele nieuwe vrienden kunnen maken en zich 

verder kunnen ontwikkelen. 

 

Op de volgende dagen gaan de kinderen de hele dag wennen in hun nieuwe groep; 

maandag 6 juli  

woensdag 8 juli  

dinsdag 14 juli  

Op woensdag is er gym van meester Vincent; doe die dag dus kleding aan waar je lekker in kunt 

sporten. (denk ook aan sportschoenen!)  

 

Link naar de klassenindelingen: 

onderbouw 

https://docs.google.com/document/d/1IMle4YwQKmm1HwZLh__EX-Ike3h1Tmrg5sMGUGxRL3o/ed

it?usp=sharing  

middenbouw 

https://docs.google.com/document/d/1islfU798VX5g3HfgKxMHYHl_rmxUn3AfAeoTqFBGRI8/edit?u

sp=sharing 

bovenbouw 

https://docs.google.com/document/d/1uOrqX99XFN1xhVrkb2DIq02KatgANGozVqgpzFZjpd0/edit?u

sp=sharing 
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Wendagen  groep 8 

De kinderen van groep 8 krijgen maandag 6 juli een workshop in het lokaal van de naschoolse 

opvang. In deze workshop wordt voorlichting gegeven over Social Media, Verantwoord Gamen en 

Media Wijsheid. De workshop wordt verzorgd door: 

 

 

 

Roy Vathorst 

Eigenaar & Spreker bij 'Voorlichting op scholen' 

 

Lars Toussaint 
Verbinder bij 'Voorlichting op scholen' 

Roy Vathorst heeft dit schooljaar ook een ouderavond over Sociale Media verzorgd tijdens de 

jaarvergadering van de ouderraden.  

 

In de middag gaan ze nog een keer de musical oefenen olv Fransje (invaljuf) 

Woensdag 8 juli zullen de kinderen van groep 8 in het speellokaal heel de dag de musical oefenen 

olv Maroussia. 

Dinsdag 14 juli gaan de kinderen van groep 8 helpen bij de onderbouw.  

 

Activiteiten die wel en niet door gaan in juni/juli. 

 

Lustrumfeest gaat niet door, kinderen krijgen wel een trommelworkshop op 15 juli 

Jaarlijkse picknick gaat niet door 

Schoolfotograaf komt op dinsdag 7 juli 

Musical groep 8 gaat door in aangepaste vorm 

Zwemmen Hofbad gaat niet door 

Margedag vervallen, de laatste schooldag is vrijdag 17 juli 

Zomervakantie             18 juli tot en met 30 augustus 

 

 

 Schoolfotograaf dinsdag 7 juli 

Dit schooljaar maken we alleen foto’s van de kinderen die op onze school zitten. Dus geen foto’s 

van broertjes en zusjes die nog niet op school zitten.  

Geachte ouders en/of verzorgers, 

Wij komen op dinsdag 7 juli weer bij jullie op de Jan Vermeerschool de schoolfoto’s maken. 

Vanwege de corona hebben wij een andere werkwijze. Wij leveren geen fotopakketjes meer maar 

de bestelling en betaling van de foto’s zal online plaatsvinden. 

U zult via school een inlogfolder ontvangen (in de bijlage is een voorbeeld bijgesloten waarbij 

vanwege privacy alles is gearceerd) met een unieke inlogcode en wachtwoord ,niemand anders 

kan dus de foto van uw kind zien behalve uzelf. In de bijlage kunt u zien hoe het werkt maar nog 

even voor de duidelijkheid hieronder beschreven. 

U gaat naar onze website : www.schoolfotojr.nl , rechtsboven ziet u staan : online inloggen ( het 

kan zijn dat het op sommige mobiele telefoons niet lukt om in te loggen, gebruikt u dan een vaste 

computer of tablet ).U logt in met uw inlogcode en wachtwoord. Er is een grote verscheidenheid 

aan foto’s en gadgets te bestellen evenals,sinds kort, grappige mondkapjes. 

http://www.schoolfotojr.nl/


 
 

U betaalt eenvoudig en veilig online, daarvan krijgt u direct een bevestiging en uw bestelling zal 

binnen een week aan u geleverd worden op uw huisadres. 

Let op ! indien u de inlogfolder kwijt bent is het niet mogelijk om een nieuwe aan te vragen ! 

Indien u vragen over uw bestelling of uw betaling heeft kunt u zich wenden tot onze helpdesk: 

0320-275211 of 0320-275200 , mailen kan naar: helpdesk@schoolfoto-online.nl 

Met vriendelijke groet,Karin Jense 

 

Speeltuin-uitje onderbouw -  donderdag 9 juli  

Op donderdag 9 juli gaan de onderbouwgroepen naar de Bomenwijk Speeltuin. We nemen onze 

lunch mee zodat we daar een paar uur heerlijk kunnen spelen. Alle onderbouwleerkrachten gaan 

die dag mee zodat er voldoende begeleiding is. 

De speeltuin is die dag speciaal voor ons afgehuurd. Er spelen dan dus geen andere kinderen en er 

zijn geen andere volwassenen aanwezig. Om 13.15u gaan we weer terug naar school.  

Pas daarna gaat de speeltuin open voor de rest van de wereld. :-) 

 

Update musical vrijdag 10 juli 

Dit schooljaar was gekker dan gek. Gelukkig kunnen de kinderen van groep 8 hun basisschooltijd 

goed afsluiten op het toneel met : Corona de musical! Een actuele, hilarische en ontroerende 

voorstelling van de leerlingen uit groep 8. 

 

Nog heel even en dan is het zover. Corona de musical wordt op vrijdag 10 juli (20.00 uur) live 

uitgezonden vanuit het Rietveld theater! Spannend!  

 

Vanwege de corona maatregelen kan er helaas maar beperkt publiek aanwezig zijn in het theater. 

Belangstellenden hebben de mogelijkheid om een kaartje te kopen zodat zij de musical vanuit de 

huiskamer kunnen volgen. Een kaartje kopen kan via: 

https://rietveldtheater.stager.nl/web/tickets/443828 . 
Wij vragen u per huishouden een kaartje te kopen.  

 

De kinderen van de andere klassen zullen in de laatste schoolweek de musical bekijken in hun 

eigen klas. Er wordt namelijk ook een opname gemaakt.  

 

Speeltuin-uitje onderbouw -  donderdag 16 juli  

Op donderdag 16 juli gaan de middenbouwgroepen naar de Bomenwijk Speeltuin. We nemen ons 

tien uurtje en lunch (dus geen koek, snoep en drop) mee zodat we daar een paar uur heerlijk 

kunnen spelen. Doe kleren aan waar je goed in kunt spelen.De speeltuin is die dag speciaal voor 

ons afgehuurd. Er spelen dan dus geen andere kinderen en er zijn geen andere volwassenen 

aanwezig. Om 12.15u gaan we weer terug naar school.  

Pas daarna gaat de speeltuin open voor de rest van de wereld. :-) 
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Schooltuinen 

Beste ouders, Herkent u dit 

bord? Inderdaad, het Jan 

Vermeer Moestuin☺!  

Met plezier vertel ik meer over 

het tuintje en de daar te 

geven lessen.  

Van Maart tot Oktober krijgt 

groep 4 in de tuin 

tuinierlessen. De kinderen 

leren meer over planten en 

hoe ze te onderhouden. Ze 

zien de groei van zaad tot 

plantje en oogsten (en eten!) 

daarna de heerlijke groente 

en fruit.  

De lessen zijn altijd erg leuk; 

de kinderen zijn enthousiast 

en geïnteresseerd.  

Om dit mogelijk te houden 

zoeken we nieuwe 

enthousiaste vrijwilligers 

(vooral tussen ouders van 

OB klassen) om de tuinen te 

helpen onderhouden (ook 

tijdens de zomer vakantie) 
en, indien mogelijk, ook de 

lessen te helpen geven.  

Neem vooral contact op als je 

dit leuk lijkt!  

Met vriendelijke groe(n)ten,  

Lucie (moeder van Hanna van 

BBF; e-mail: 

LuciePar@gmail.com)  

 

 
 

 
 
 
In de link een filmpje over de 

schooltuinen: 

 
https://drive.google.com/file/
d/1nf4tmCSxs2XQiyvdtzPzx
9ukxWDiJmJH/view?usp=sh
aring 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dear parents, Do you 

recognize this board? If yes, 

then you would know, where 

the school vegetable garden is 

located ☺! And....you might be 

probably interested to know 

how is this lovely garden runs 

and when your child will get 

the opportunity to have 

lessons there! If your child will 

get to group 4 at our school it 

will get a set of gardening 

lessons in the period of March 

until October. Your son and/or 

daughter will learn the basics 

about plants and gardening. 

She or he will experience the 

whole cycle of life ...from a 

seed till the plant...and 

fruit...and if there are lucky 

also a board of vegetable 

soup! It is a great fun and a 

rewarding experience to see, 

as a parent, the enthusiastic 

children’s faces and the 

amazing creativity and 

interests they can show 

during the gardening lessons! 

We are looking for new 

enthusiastic volunteers 

(especially among the 

parents of OB’s classes) to 

help us to maintain the 

garden (also during the 

summer holidays weeks) 
and hopefully also to 

supervise the children during 

their autumn lessons or the 

next year! If you are 

interested or you want to 

learn more about the lessons, 

please don’t hesitate to 

contact me. With green 

regards, Lucie (mother of 

Hanna from BBF; e-mail: 

LuciePar@gmail.com)  

 

https://drive.google.com/file/d/1nf4tmCSxs2XQiyvdtzPzx9ukxWDiJmJH/view?usp=sharing
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Zomerschool (17 tot 28 augustus) 

Scholen in het basisonderwijs krijgen extra geld voor het bieden van hulp en maatwerk voor 

kinderen die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben.  

Het kabinet maakt hiervoor €244 miljoen vrij.  

 

Wij willen een groepje kinderen in de zomervakantie extra ondersteuning geven zodat zij het 

nieuwe schooljaar goed kunnen beginnen. Ook na de zomervakantie is er onder schooltijd wat 

extra begeleiding voor deze kinderen. 

 

Wij hebben uit iedere bouw 10 kinderen gekozen die voor deze zomerschool en extra 

ondersteuning na de zomervakantie in aanmerking komen.  

 

De leerkrachten zullen de komende periode contact met u opnemen als u kind hiervoor 

uitgenodigd wordt.  

 

Personeel na de zomervakantie 

Na de zomervakantie zullen er niet veel personele wisselingen zijn.  

In OBD zal Saskia de Groot  (onze intern begeleider) samen met Moniek gaan werken.  

We zijn blij dat we genoeg personeel hebben ondanks het lerarentekort. We merken nog steeds 

dat het moeilijk is om vervanging te regelen als er iemand ziek is.  

 

      Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 

OBD  ma, di, vr     Moniek 

        woe, do         Saskia 

  

OBE  ma t/m vr     Eveline 

 

 

OBF  ma t/m woe   Cher 

        do,  vr           Conny 

MBD ma t/m woe*   Anouscka 

         woe t/m vr*    Daan 

 

MBE  ma, di, vr      Hilde 

         woe, do        Annemarie 

 

MBF   ma t/m woe   Gea 

         do, vr            Rune 

BBD ma t/m do       Krista 

       vr                    Bastienne 

 

BBE ma* t/m vr       Maroussia 

       ma*                 Bastienne 

 

BBF ma, woe t/m vr Irem 

       di                     Bastienne 

*om de week 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Vakantie week van  t/m  

Herfstvakantie 43 19-10-2020 23-10-2020  

Kerstvakantie 52 t/m 53 21-12-2020  1-1-2021  

Voorjaarsvakantie 8 22-2-2021 26-2-2021  

Goede vrijdag en Pasen 13-14 2-4-2021  5-4-2021  

Meivakantie 17 t/m 18 26-4-2021 7-5-2021  

Hemelvaart 19 13-5-2021 14-5-2021  

2e Pinksterdag 21 24-5-2021 24-5-2021  

Zomervakantie 29 t/m 34 19-7-2021  27-8-2021 

 

De dagen van de studiedagen en administratiedagen worden bekend gemaakt in de laatste 

nieuwsbrief. 

 

 

 



 
 

 Woensdag 15 juli 15.00  

 
 

 

Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO? 

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 

naar school en de BSO mogen, behalve: 

● als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

● als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie; 

● als het kind ook een gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat  zijn: 

verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van 

reuk of smaak. 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 

● bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak); 

● als het kind een gezinslid heeft met klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten). 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt 

regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

Waarom mogen kinderen onder de 6 jaar wel met verkoudheid naar school? 

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd op school omdat 

neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet 

ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom kunnen kinderen 

tot 6 jaar in groep 1 of 2 ook met een verkoudheid naar school of de BSO. 

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar 

school? 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 
 

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het 

kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u 

gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.  

Voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel naar school en 

de BSO mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vraag.  

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?  

Leerlingen en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. Blijf ook thuis 

als een gezinslid koorts heeft vanaf 38°C en/of benauwdheidsklachten. 

Kinderen in groep 1 of 2 kunnen bij verkoudheid gewoon naar school, behalve: 

● als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  

● als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;  

● als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat  zijn: 

verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van 

reuk of smaak. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 
 

 

 


