
 
 

 

 

Nieuwsbrief 8            20 maart 2020 
 
 

 

Informatie vanuit Librijn 

https://www.librijn.nl/scholensluiting/ouders-verzorgers 

 

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 school is dicht en nu…. 

De eerste week thuisonderwijs zit er op. Zowel ouders als leerkrachten hebben er keihard aan 

gewerkt om dit mogelijk te maken. Fijn om te ervaren dat er zoveel respect is voor elkaar.  

De leerkrachten hebben maandag en dinsdag voor iedereen een planning gemaakt en het werk 

klaargelegd. Al het werk is opgehaald of (bij een aantal kinderen) thuisgebracht.  

Vanaf woensdag zijn de leerkrachten aan het werk gegaan met Google Classroom en Meet. 

Zij hebben hiervoor webinars bijgewoond om te bekijken of we deze middelen in kunnen zetten 

voor het thuisonderwijs.  

 

Vanaf vandaag gaan leerkrachten hiermee aan de slag om contact met de kinderen te hebben. 

Alle kinderen hebben een eigen Google-account (@jan-vermeer.nl). Hiermee kunnen ze inloggen 

op de portal van Cloudwise. Tik in de zoekbalk van google: login cloudwise, je komt dan dit 

scherm tegen:  

 

https://www.librijn.nl/scholensluiting/ouders-verzorgers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8


 
 

 

 

Je logt in met bijvoorbeeld: de eerste letter van je voornaam.achternaam@jan-vermeer.nl  

(Let er op dat er @jan-vermeer.nl achter je gebruikersnaam staat!  

Voorbeeld: A.Hoeksteen@jan-vermeer.nl). Vul je wachtwoord in en je komt op dit scherm:  

(lukt het niet, dan is er waarschijnlijk een ander gmail-account actief. Log dit account eerst uit en 

probeer dan opnieuw in te loggen met @jan-vermeer.nl) 

 

 

 

Klik op leerlingen en de startpagina van Cloudwise is zichtbaar:  

 

  

 

Op deze startpagina van Cloudwise staan alle tegeltjes die nodig zijn om online te communiceren, 

opdrachten te maken en te oefenen.  

Met deze, voor ons allemaal nieuwe, manier van lesgeven zijn een aantal tegeltjes belangrijk voor 

uw kind om dagelijks in de gaten te houden. Dit dagelijks in de gaten houden ZIJN ZE NIET 

GEWEND en daarbij hebben de kinderen uw hulp misschien nodig.  

mailto:V.Oorbeeld@jan-vermeer.nl
mailto:A.Hoeksteen@jan-vermeer.nl


 
 

Dit zijn de tegels om dagelijks in de gaten te houden: 

 

        

        Mail            Classroom        Meet  

 

In Google Mail vinden de kinderen een uitnodiging voor een live Meet moment met de leerkracht. 

In Google Classroom vinden de kinderen opdrachten, materiaal en instructies om mee aan het 

werk te gaan. 

In Google Meet kan er gecommuniceerd worden met klasgenootjes en de leerkracht.  

 

Volgende week staat het live contact met de leerlingen centraal.  

Wanneer de leerlingen allemaal aan het werk kunnen en er is live contact geweest, kunnen we 

kijken of we de geplande afspraken met ouders in de derde week in kunnen gaan halen. 

 

Houd de mail van uw kind in de gaten wanneer er live contact zal zijn.  

 

Alle kinderen van de onderbouw krijgen vandaag een mail met de inloggegevens.  

 

Live Meet-moment  

In de mailaccounts van de kinderen zit een uitnodiging voor een Meet-moment. De kinderen 

kunnen hieraan deelnemen door op het tegeltje van Meet te klikken, dan verschijnt er een groene 

balk. Dan klikken op deelnemen.  

 

● Onderbouw D: vanaf dinsdag 24 maart 12:00. Er komt een mail voor andere data. 

● Onderbouw E & F: er komt volgende week een intekenlijst via de mail. 

● Middenbouw D dinsdag 24 maart: groep 3 van 12-12:30u, groep 4 van 12:45-13:15u en 

groep 5 van 13:30-14u. 

● Middenbouw E: wij nemen individueel contact met jullie op en daarna gaan we ook in 

kleine clubjes aan de slag.  

● Middenbouw F maandag 23 maart: groep 3 van 10.00-10:30u, groep 4 van 10:30-11:00u 

en groep 5 van 11:00-11.30u. 

● Bovenbouw D, E en F maandag 23 maart van 11.30 tot 12.00u 

 

 

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. 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. 

 

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl


 
 

Vragenuurtje voor de ouders? 

Heeft u een vraag over het thuiswerk dan kunt u deze stellen in de mail naar de leerkracht. Iedere 

dag beantwoorden zij de mails tussen 11.00 en 12.00u. Wij willen de kinderen in de bovenbouw 

graag leren om zelf hulp te vragen bij de leerkracht en dus zelf een mailtje naar de leerkracht te 

sturen.  

 

Sponsorloop 

Voor de zomer hebben de kinderen tijdens de sponsorloop geld opgehaald voor technieklessen en 

voor danslessen. Hieronder een aantal foto’s.  

 

OBE danst! 

 

Loden leidingen 

Woensdag 19 februari heeft een loodgieter gecontroleerd of er loden leidingen het gebouw binnen 

gingen. Dit was niet het geval. De loodgieter heeft ook twee watermonsters meegenomen.  

Deze zijn gecontroleerd en het blijkt dat er geen loden leidingen in het gebouw zijn. 

 

 

Chipsbussen verzamelen 

Voor een activiteit met de onderbouw hebben wij 90 

chips-bussen nodig.  

U mag ze eerst leegeten natuurlijk;  

daarna ontvangen we ze graag met deksel.  
 

Bij voorbaat dank! 

Inleveren kan bij Eveline (OBE). 

 

 

Verkeersexamen groep 7 

Veilig Verkeer Nederland heeft laten weten dat het geplande theoretisch verkeersexamen van 

groep 7 op 30, 31 maart en 2 april is uitgesteld i.v.m. het coronavirus. 

 

 

Afgelasting schoolvoetbaltoernooi  

Het gehele schoolvoetbaltoernooi gaat dit jaar niet door in verband met het coronavirus.  

Op 8, 15 en 22 april zal er dus niet in schoolverband worden gevoetbald.  

    Het is nog onzeker of de andere schoolsporttoernooien wel doorgang zullen vinden.  

U wordt daar per mail over geïnformeerd. 

 



 
 

 

Inspiratie vanuit huis 

We hebben allerlei reacties van ouders en leerlingen binnen gekregen waarin ze laten zien 

waarmee ze bezig zijn geweest thuis deze eerste dagen. Hierbij een aantal voorbeelden ter 

inspiratie. Blijf vooral leuke, gekke, bijzondere en mooie creaties toesturen! 

Ook via de klassenapp is het leuk om foto’s te sturen zodat kinderen ideeën op kunnen doen van 

elkaars creaties.  

        

 



 
 

 

 

 

 

Eindtoets groep 8 

Op woensdag 18 maart heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets voor de 

basisschool in 2020 niet wordt afgenomen. De reden hiervoor is dat er nu extra veel van al het 

onderwijspersoneel gevraagd wordt. Leerkrachten hebben hun handen vol aan het organiseren van 

onderwijs op afstand voor de kinderen die thuis zijn. En daar komt ook bij dat er opvang 

gerealiseerd moet worden voor ouders met vitale beroepen. Dit heeft nu prioriteit en daarom gaat 

de IEP Eindtoets op 15 en 16 april 2020 niet door.

Doordat de eindtoets dit schooljaar niet doorgaat, bepaalt het schooladvies dat de leerlingen 

gekregen hebben, het instroomniveau op de middelbare school.  

Volg voor meer informatie ook de website van de rijksoverheid. We begrijpen dat deze situatie 

vragen kan oproepen. Heb je vragen over de IEP Eindtoets? Bekijk de veelgestelde vragen op de 

website van IEP. De oefenboekjes die in het thuiswerkpakket van de leerlingen uit groep 8 zaten 

kan gezien worden als extra oefenstof. 

Entree-toets groep 7 

Op dit moment ligt onze prioriteit bij het organiseren van het thuisonderwijs voor de gehele 

http://mail.bureau-ice.nl/optiext/optiextension.dll?ID=ImrsjYceC7aVCI1WSfmZ8Qo4TW5rkv%2B3fve5eDcbubvO2d8QlQCww_F2D2nkkCJZPljg9QYpXhDDodG8KF9wRT2%2Byul9_I
http://mail.bureau-ice.nl/optiext/optiextension.dll?ID=ImrsERPdUFd_6MFvl5lqQr3uCaX1CWZ211HMYrQXTRivw8qHVZDHdZSsITOVQHcs2q2O_oAMcb_XnIl8_cMJDNHIFLSgil


 
 

school. Meer informatie over de Entree-toets volgt later.   

 

    Collega's van de Jan Vermeer leren snel bij en volgen veel webinars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


