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Schoolreis onderbouw - woensdag 25 mei

Op woensdag 25 mei gaat de onderbouw naar het Linnaeushof: de grootste speeltuin van Europa!

Om 8.30u verzamelen we in de klas. Elk kind heeft die dag gewoon zijn/haar eigen rugzak mee
met eten en drinken voor de hele dag (misschien iets extra’s te drinken als het warm weer wordt).
Als u zin heeft om ons uit te zwaaien: de bus vertrekt om 9u vanaf de parkeerplaats naast het
Hampshire hotel aan de overkant van de straat.
Rond 16.30u hopen we daar moe en voldaan weer terug te zijn; dus zeg de sportclubjes en
zwemlessen voor die dag maar alvast af…..! Daar hebben we die dag geen tijd en vermoedelijk ook
geen energie meer voor. :-)
Graag even afmelden bij de eigen leerkracht als u uw kind mee naar huis neemt aan het einde van
de dag. Gaat uw kind die dag naar de NSO? Meld daar dan dat wij deze dag op stap zijn.

Sportdag vrijdag 3 juni
U hebt de borden vast al zien staan - een op het onderbouwplein en een bij de midden-
bouwingang. U kunt hierop intekenen om mee te helpen op onze jaarlijkse sportdag bij AV’40.
We zoeken nog een aantal ouders die met een onder- of middenbouw groepje langs de spelletjes
willen gaan, of juist bij een midden- en bovenbouw onderdeel willen staan om de activiteit te
begeleiden. Als hulpouder bent u van 8.30u tot 12u met de kinderen bezig.
Tijdens het middagprogramma, de sponsorloop, bent u een trouwe supporter…!

Zoals ieder jaar heeft onze gymdocent weer prachtig weer geregeld voor deze dag.
Heeft u nog niet ingetekend? Doe dat dan snel! Inschrijven kan ook door een e-mail te sturen naar
v.weerdenburg@jan-vermeer.nl. Uw kind zal het fantastisch vinden als u er bij bent!

De kinderen worden om 8.30u verwacht op het terrein van AV’40.
(Sportring 12 te Delft, vlakbij Mc Donalds)
Neem eten en (wat extra) drinken mee in een rugtas. Draag kleding waarin je je lekker kunt
bewegen. Dan maken we er met ons allen weer een heerlijke sportieve dag van!
Om 14u kunt u de kinderen weer op komen halen.
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Schoolfotograaf - dinsdag 21 juni
Op dinsdag 21 juni komt de schoolfotograaf weer fraaie portretten en groepsfoto’s van ons maken.
Broertjes en zusjes gaan ook met elkaar op de foto. Dit regelen wij onder schooltijd.

Heeft u een kind dat niet bij ons op school zit, maar wel met broers en zussen op de foto wil?
Kom dan om 8u naar de speelzaal voor een familieportret.(alleen van de kinderen :-).

Geachte ouders en/of verzorgers,

Wij komen op dinsdag 21 juni weer bij jullie op de Jan Vermeerschool de schoolfoto’s maken.

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

U zult via school een inlogfolder ontvangen.

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

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

Uitnodiging afscheid Eveline -  30 juni  - 15.30u

Eveline, leerkracht van OBE, gaat volgend schooljaar op een andere basisschool werken.
Op donderdag 30 juni is iedereen die afscheid wil nemen van harte welkom bij Knus.
Eveline houdt van post…..! Ze zou het erg leuk vinden als u een gezellig kaartje meeneemt met
daarop een anekdote die nog eens aangehaald moet worden, een leuke herinnering of een
afscheidsgroet. Die verzamelen we in een mandje en vormen zo een leuke herinnering aan 15 jaar
Jan Vermeer.

Om half 4 staat er thee, koffie, limonade en iets lekkers klaar bij Knus (Zavelpad 3 te Delft).
Tot dan!

Picknick Delftse Hout – donderdag 7 juli – 17.30 uur

Donderdag 7 juli 2022  is onze jaarlijkse picknick. Door Corona is dit helaas 2 jaar niet
doorgegaan, nu kan het weer!
We houden graag deze traditie in stand om het jaar met elkaar af te sluiten.
Alle ouders en kinderen van locatie Raam en locatie Maria Duystlaan treffen elkaar in de Delftse
Hout voor de grootste picknick van heel Nederland!
De picknick start om 17.30 uur. Neem een picknickkleed, bord, bestek en iets lekkers te eten mee.
Iets te drinken is ook heel fijn.
We zetten dan alle spullen op lange tafels en genieten met elkaar van alle heerlijkheden!

Routebeschrijving:
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Vanaf de kant van de stad gaat u over de Tweemolentjeskade, waar u na ongeveer 900 meter
rechts richting De Grote Plas gaat. U komt dan op het (fiets)pad Overtoom. Hier moet u het
tweede grasveld hebben en dan alleen nog een mooi plekje uitzoeken voor uw kleedje!

Mocht de picknick niet doorgaan in verband met slecht weer, dan maken we dit bekend op de dag
van de picknick (rond 15.00 uur).
Dit doen we op de website van de school www.jan-vermeer.nl op het instagramblok.
Tot ziens op 7 juli!

Verslagmappen mee naar school
Heeft u nog een verslagmap thuis? Geef die dan zo spoedig mogelijk mee naar school.
Dan komt daar weer het volgende verslag in. Dat wilt u niet missen natuurlijk!

Geld gevonden
Vorige week heeft een leerling geld gevonden op het schoolplein. Wie heeft er geld verloren?
Melden bij Bianca Wijnolts.

Parkeren Clara van Sparwoudestraat

Vorige week zijn er toezichthouders op school geweest om te vertellen dat ze gaan handhaven op het
parkeren aan de Clara van Sparwoudestraat omdat er niet goed geparkeerd wordt.
Wij willen u daarom wijzen op de afspraken die er gemaakt zijn met de Gemeente Delft,
de politie Delft en het College van Bestuur van de Herman Broerenstichting.

Het is niet toegestaan om dubbel te parkeren omdat dan de toegankelijk- en bereikbaarheid voor
onder meer hulpdiensten in het geding komt.

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om gevolg te geven aan de volgende punten
in het belang van ieders veiligheid:
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1. De linkerzijde van de rijbaan dient ten alle tijden vrij te blijven zodat de doorstroming
gegarandeerd blijft.

2. Het wegdeel met stopverbod dient ten alle tijden vrij te blijven.
3. De Clara van Sparwoudestraat is een eenrichtingsweg.

Wij vertrouwen op uw medewerking.
Indien punt 1, 2 en 3 niet worden nageleefd zal er verbaliserend worden opgetreden.

Voorstellingen
Door de diverse coronamaatregelen tijdens dit schooljaar hebben we geen voorstellingen
gehouden. Als er een leerkracht de komende weken besluit om u op het schoolplein te trakteren
op een muzikaal intermezzo of iets anders leuks met de klas van uw kind, dan boft u!
De ouders van de andere kinderen verwachten we volgend schooljaar gewoon weer in de speelzaal
voor een leuke show. De data worden in het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt
zodat u die dag vrij kunt houden.

Knuffels
Op 17 juni organiseren de Pittige Pepers (een groep kinderen van onze school) een schoolmarkt op
het middenbouwplein. Daar worden spullen verkocht om geld op te halen voor het schoolplein bij
onze nieuwe school.  De kinderen gaan ‘gemixte knuffels’ maken. Van oude (misschien zelfs
kapotte) knuffels maken ze iets moois. Een beertje en een konijn worden misschien wel een
beernijn….! Er wordt ook een workshop gegeven hoe je die zelf kunt maken.
Daar zijn veel oude knuffels voor nodig die niet meer gebruikt worden.
Er zijn twee bakken neergezet, een bij de schoenenkast van de middenbouw en een in de hal bij
de hoofdingang.  Vul deze gul!
Bedankt namens de Pittige Pepers.

Pilot in de bovenbouw op donderdagmiddag
Per vandaag hebben de kinderen in de bovenbouw op de donderdagmiddag anders les dan dat ze
gewend zijn.

Waarom doen we dit?
We hebben al sinds het begin van het schooljaar te weinig leerkrachten in de bovenbouw. Hierdoor
maakt een aantal bovenbouwleerkrachten teveel uren voor de klas en hebben ze te weinig uren
om hun lessen voor te bereiden en de rapporten te schrijven. Om er voor te zorgen dat zij deze
taken wel uit kunnen voeren, hebben we vakdocenten gevraagd om lessen te komen geven.

Hoe ziet zo een donderdagmiddag er nu uit?
Lars van de organisatie Voorlichting   op scholen geeft in alle drie de groepen een les over
mediawijsheid. Veronica geeft in alle drie de klassen een kosmisch les over kunst. Hierdoor kunnen
Irem en Krista buiten de klas aan het werk.

bv rooster BBD

11.30 Digiles Lars + Maroussia

12.20 Buiten + lunch Mirjam

13.10 Kunst les Veronica

14.00 naar huis



Hulp gevraagd voor gr 6 en 7 filmvoorstelling 23 mei
Op maandag 23 mei heeft groep 6 en 7 een filmvoorstelling in Theater de Veste.
We zoeken 2 ouders per klas die mee kunnen op 23 mei van 11.15 tot 14 uur.
We lopen naar het theater.

FILMVOORSTELLING MET KORTE FILMS
International Film Festival Rotterdam verwelkomt leerlingen op deze bijzondere Delftse variant van
het IIFR-festival met de allernieuwste korte films die speciaal voor hen geselecteerd zijn. Het
programma laat zien hoe divers film is: van animatie tot fictie tot documentaire. Dankzij deze films
maken leerlingen kennis met bijzondere verhalen van over de hele wereld. Het programma wordt
aan elkaar gepraat door een presentator, die de films met de leerlingen bespreekt.

Hulp gevraagd voor decor musical groep 8
De voorbereidingen voor de musical zijn in volle gang.
De rollen zijn verdeeld, de teksten worden gelezen en het oefenen is begonnen.
Natuurlijk wordt er ook een decor gemaakt! Dit is altijd een heel leuk onderdeel om te doen.
Toch blijkt uit ervaring dat het zelfstandig maken en het op tijd af hebben van het decor nog best
lastig is.
Groep 8 is dus op zoek naar ouders die een middag kunnen helpen. Bent u een beetje handig en
vindt u het leuk om een groepje te helpen? Kom dan op woensdag 8, 15 en vrijdag 24 juni van
11.30 tot 14.00 uur naar het bovenbouw schoolplein.

Ouders en leerkrachten die meegaan op de werkweek 27 september t/m
vrijdag 30 september
Van de volgende ouders staat vast dat ze meegaan:
Vincent (vader van Bram),
Tibor (vader van Luka),
Nils (vader van Flynn),
Leontine (moeder Emelie),
Martine (moeder van Ties),
Carolina (moeder van Sarah),
Melvin (vader van Rayano),
Marius (vader van Jens),
Barbara (moeder van Fee),
Arie (vader van Coen)
en Danielle (moeder van Tijl).
Vanuit het team gaan mee Maroussia, Irem, Vincent en Krista.

Vacature Ouderraad
De ouderraad komt vijf avonden per jaar bij elkaar om met de directie en de
medezeggenschapsraad in gesprek te gaan over van alles wat er speelt in en om de school. We
bespreken onderwerpen die leven onder ouders van de onder-, midden- en bovenbouw. Het beleid
van de school, de nieuwbouw of andere plannen die het team heeft, komen ook aan de orde.
Daarnaast regelen we een aantal activiteiten op school en dragen we zorg voor de bibliotheek. We
beheren de ouderbijdrage en besteden die in overleg aan zinvolle activiteiten.

Om de ouderraad te versterken zijn we op zoek naar nieuwe leden!



Hieronder beschrijven de huidige leden van de ouderraad wat hen motiveert om zich in te zetten.
Herkent u zich hierin? Overweeg dan om ook lid van de ouderraad te worden. Stuur een mailtje
naar karenvsc@hotmail.com

"Hoe leuk is het om als “mensen-mens” dicht bij school en dus bij de leerlingen, ouders en
docenten te staan?! Dit doe ik al jaren met heel veel plezier. Organiseren van projectafsluitingen,
feest- en sportdagen, versieren voor de feestdagen, dit alles samen met de hulp van de ouders.
Het zorgt voor leuke (nieuwe) contacten en verbondenheid met school. En het is natuurlijk altijd
gezellig!"

“Ik vind het heel fijn om betrokken te zijn bij wat er leeft op school en te kunnen meedenken en
helpen waar nodig. Ook is het erg leuk om op deze manier met andere ouders en leraren samen te
werken!”

“Een beter begrip hebben van de werkwijze en organisatie van de schoolomgeving van uw kind”

“Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school en te weten wat er speelt. Ik denk ook graag mee
over hoe we dingen voor kinderen, ouders en leerkrachten leuker en beter kunnen maken. Ik ben
trots op onze school en ben blij dat ik daaraan mag bijdragen”.

“Als ouder heb je het in de gesprekken met leerkrachten vooral over je eigen kind. Ik vind het heel
zinvol om daarnaast op een constructieve manier te praten met elkaar over wat voor alle
leerkrachten, leerlingen en ouders belangrijk is.”

Vacature Medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie eindigt de tweede termijn in de Medezeggenschapsraad (MR) van Martine
Middel. Na 4 jaar MR-lidmaatschap wordt het tijd om het stokje door te geven aan een andere
ouder. Heb je interesse om lid te worden van de MR, en/of wil je meer weten over wat er in de MR
besproken wordt? Schiet een van ons dan aan of stuur een mailtje naar mrmd@jan-vermeer.nl.

Je kunt ook vrijblijvend aanschuiven bij onze volgende (digitale) vergadering op maandag 23 mei,
van 19:30 tot ca. 21:30. Dan krijg je meteen een beeld van hoe het er in de MR aan toegaat.
Al onze vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor alle ouders, dus deze mogelijkheid geldt
voor iedereen, ook voor ouders die niet overwegen lid van de MR te worden. Van harte welkom!
De officiële oproep voor de MR-verkiezingen volgt eind mei.

Leonie van Dinter (voorzitter MR en moeder van Claire uit MBF en Féline)
Martine Middel (moeder van Ties uit BBD en Eline uit MBF)
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