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Vakantie en vrije dagen
Zet het vast in uw agenda om verrassingen te voorkomen:

- woensdag 21 april school tot 12.00u in verband met een studiemiddag van de
leerkrachten.

- maandag 26 april - vrijdag 7 mei :  2 weken meivakantie
- donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei : Hemelvaart, dus vrij van school!

Verkouden en dan….
Bij de sneltest locatie Delft Noord(Kleveringweg 5) kunt u uw kind laten testen voor €18,-.
U kunt hier zonder afspraak terecht. Ze zijn op werkdagen om 8.00u open.
U heeft binnen 15 minuten de uitslag. Wanneer u uw kind niet wil laten testen moet u wachten tot
uw kind klachtenvrij is. In de beslisboom kunt u zien wanneer uw kind wel of niet naar school toe
mag. https://www.boink.info/beslisboom
Wanneer uw kind alleen verkouden is kunt u de leerkracht van uw kind mailen voor huiswerk.
De leerkracht kan dat na schooltijd voor u klaarleggen.

Doorbreken bubbel bovenbouw
Na de lockdown zijn we in de school met bubbels gaan werken. Iedere klas werkt in zijn eigen
bubbel. (kinderen werken en spelen alleen in en met hun eigen klas ) Als er toch een besmetting
op school plaatsvindt, hoeft er maar 1 bubbel in quarantaine.
In overleg met het team en de MR hebben we besloten dat we in het kader van het welzijn van de
kinderen van groep 8 en het laatste jaar van hun basisschooltijd de bubbel in groep gedeeltelijk op
te breken.  We gaan de bubbel openbreken tijdens de musical en de eindtoets:

Musical groep 8
In deze rare tijden waar al heel veel niet mogelijk is voor de kinderen willen we de musical voor
groep 8 wel door laten gaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun basisschooltijd positief
met elkaar af kunnen sluiten. Om de twee groepen 8 samen te laten oefenen willen we de
klassenbubbel doorbreken. De kinderen gaan vanaf 12 april een middag per week met elkaar in
het speellokaal oefenen. De kinderen van groep 6 en 7 blijven deze middagen wel in hun eigen
klas werken.

https://www.boink.info/beslisboom


Eindtoets groep 8
Groep 8 gaat op dinsdag 20 en woensdag 21 april de IEP eindtoets maken. De IEP eindtoets is
geen digitale toets, maar gewoon op papier. Om de leerlingen optimaal voor te bereiden, maken
ze op woensdag 14 april het oefenboekje van de IEP-eindtoets. De kinderen krijgen dit
oefenboekje mee naar huis. Meer informatie over de centrale eindtoets vindt u hier

Er zitten kinderen in groep 8 in BBD en BBE, twee groepen die nu allebei hun eigen bubbel
hebben. Tijdens de toets zullen de kinderen van groep 8 uit beide groepen samen in 1 lokaal de
toets gaan maken. We hebben er voor gekozen om de kinderen van groep 8 niet in de klas bij de
andere kinderen de Eindtoets te laten maken omdat wij van mening zijn dat de kinderen de rust
en concentratie moeten vinden om deze toets goed te kunnen maken.  Hiermee verbreken we de
klassenbubbel. De kinderen van groep 6 en 7 blijven deze dagen wel bij elkaar en zullen niet
verdeeld worden over de groepen.

Doordat we de klassenbubbel van BBD en BBE doorbreken betekent dit dat bij een eventuele
besmetting, misschien wel 2 klassen in quarantaine moeten ipv een klas. Wanneer er een
besmetting is zal de school samen met de GGD bepalen welke acties er nodig zijn.

Aangeboden ter reparatie.
We hebben op het bovenbouwplein een kapotte kruiwagen en een skelter met een lekke band. Wie
kan hier iets mee? Mail naar directie-md@jan-vermeer.nl

foto’s in de link:
https://docs.google.com/document/d/1rLD-n540RUrazDouAdxZ02X2K4Dg7sic
VbwhvWQhNhY/edit?usp=sharing

Als niemand ze kan maken dan zijn we op zoek naar iemand die ze af kan voeren.
Ook hiervoor graag mailen naar directie-md@jan-vermeer.nl.

Mediawijsheid in de bovenbouw
Wat is social media?
Wat deel je met wie?
Wat kunnen anderen van jou zien als je een account hebt?
Kun je alles geloven wat je leest of ziet?

Zomaar wat vragen die beantwoord worden in de training die de bovenbouwers krijgen over o.a.
whatsapp, instagram en tiktok.

Gastspreker Lars legt aan de hand van voorbeelden uit hoe je slim met social media kunt omgaan.

Eén van de tips: praat erover met je ouders, want het is, als je je aan bepaalde regels houdt, ook
heel erg leuk!

Binnenkort zal Lars weer terugkomen om voorlichting te geven over gamen.

https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/publicaties/2020/11/03/brochure-centrale-eindtoets-2021
mailto:directie-md@jan-vermeer.nl
https://docs.google.com/document/d/1rLD-n540RUrazDouAdxZ02X2K4Dg7sicVbwhvWQhNhY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rLD-n540RUrazDouAdxZ02X2K4Dg7sicVbwhvWQhNhY/edit?usp=sharing


Deel 2

Ouderavond mediawijsheid online 14 april 20.00
Nu de kinderen lessen in mediawijsheid hebben gekregen kunnen de ouders niet achterblijven.
Volgende week krijgt u een link van de bijeenkomst in uw mail.

Nieuwbouw
Een aantal jaar geleden hebben we ouders, leerkrachten en kinderen ideeën opgehaald die wij
belangrijk vinden voor een nieuwe school. Nu hebben we een ontwerp waar we trots op zijn!.
Samen met de Lange Keizer hopen we in 2022 te beginnen met de bouw van ons “Huis voor
kinderen" van 0 tot 12 jaar.  De nieuwe school zal op de plek komen te staan waar nu het
zwembad staat.



Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

De kinderen in de bovenbouw hebben een aantal vragen beantwoord net zoals u pas ook heeft
gedaan voor de school. Hieronder vindt u de uitkomsten.

Over de school
VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Hoe vind je het op school? 8,0
Hebben jullie een leuke klas? 7,1
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,2

De lessen op school
VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,6
Vind je de regels op school duidelijk? 9,1
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 8,9
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,6
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,5

Rapportcijfer
VRAAG GEMIDDELD CIJFER
Welk rapportcijfer geef je de school? 8,5

Wij zijn blij dat de kinderen tevreden zijn. Er zullen dan ook verder geen acties volgen na deze
vragenlijst.


