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Sponsorloop
Op de sportdag hebben we niet alleen heel veel sportieve spellen gedaan, maar ook geweldig hard
gelopen tijdens de sponsorloop! Met rode wangen (het was warm!!) liepen kinderen rondje na
rondje om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Vogel & Egelopvang in Delft. Echt fantastisch
gedaan allemaal!
Inmiddels hebben de meeste kinderen al het geld opgehaald bij hun sponsors en vervolgens
ingeleverd bij hun juf of meester.
Willen de kinderen die dit nog niet gedaan hebben het geld uiterlijk 27 juni mee naar school
nemen? Op 1 juli komt er iemand van de Vogel en Egelopvang het geld bij ons ophalen.
In de volgende nieuwsbrief leest u hoeveel we bij elkaar gelopen hebben…..!

Groepsindeling volgend schooljaar
De ouders van de kinderen die na de zomervakantie naar een nieuwe groep gaan ontvangen
binnenkort een 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.

Juffen en meesters volgend schooljaar
Niet alleen de indeling van de kinderen maar ook de verdeling van de juffen en meesters over de
groepen was weer een hele puzzel dit jaar. Juf Eveline gaat op een andere school werken dus
kwam er in de onderbouw een klas vrij. Hilde en Gea wilden graag vanuit de middenbouw naar de
onderbouw verhuizen. Hierdoor ontstonden er in twee middenbouwklassen vacatures.
Tot onze grote vreugde komen er nu twee nieuwe mensen ons team versterken:
in MBF meester Leander en in MBE juf Natasja. Welkom!

De indeling van de juffen en meesters (!)  schooljaar 2022-2023:
OBD Moniek en Saskia
OBE Hilde en Gea



OBF Cher en Conny
MBD Mieke en Daan
MBE Natasja en Annemarie
MBF Leander en Rune
BBD Krista en Cher
BBE Maroussia en Veronica
BBF Irem en Janneke

Wendagen 29 juni & 4 juli
Op woensdag 29 juni en maandag 4 juli gaan de kinderen die na de zomervakantie
naar een nieuwe groep gaan de hele dag wennen in hun nieuwe klas.
Jassen, tassen, sloffen; alles gaat mee naar de nieuwe groep!
Op woensdag is er gym van meester Vincent, dus let op: gymspullen meenemen!

Van de MR

Op maandag 23 mei hebben we het vijfde MR overleg van het jaar gehad.
Tijdens deze avond hebben we samen met de directie de inzet van de NPO - gelden geëvalueerd
en gesproken over hoe het geld voor het komende schooljaar ingezet kan gaan worden. Dit extra
geld, dat vrij is gekomen vanuit de overheid, wordt gebruikt voor het extra ondersteunen bij het
inhalen van eventuele onderwijsachterstanden die door de thuisonderwijs periode zijn opgelopen.
De MR heeft aan het einde van het vorige schooljaar ingestemd met het plan dat de school heeft
opgesteld voor de besteding van dit geld en bespreekt de voortgang met de directie tijdens de MR
vergaderingen. In juni wordt er een nieuw plan voor het schooljaar 2022 -2023 met de MR
gedeeld. De MR heeft instemmingsrecht op dit plan. Verder hebben we gesproken over de
evaluatie van het werkverdelingsplan voor het personeel, het lerarentekort en de bezetting voor
volgend schooljaar.

Voor aankomend schooljaar zijn wij op zoek naar versterking van de MR. Martine Middel zal ons na
vier jaar gaan verlaten. Heb je interesse in een plek in de MR, meld je dan aan via het mailadres
van de MR (mrmd@janvermeer.nl). Twijfel je over of het wel wat voor je is? Je mag ons altijd
aanspreken met je vragen of stuur ons een berichtje. Meepraten in de MR geeft je de kans om te
laten horen wat ouders belangrijk vinden op de school van hun kinderen.

Als je vragen hebt over het beleid van de school in het algemeen en je komt er met de leerkracht
of directie niet uit, dan kun je ons bereiken via mrmd@jan-vermeer.nl.
De laatste vergadering is op 27 april 2022. De MR-vergaderingen zijn openbaar en online via
google meet. Je bent welkom als toehoorder! Aanmelden kan via mrmd@jan-vermeer.nl.
Hartelijke groet, de MR: Leonie van Dinter (voorzitter en moeder van Claire (MBF) en Féline),
Martine Middel (moeder van Ties (BBD) en Eline (MBF)), Annemarie vd Arend (leerkracht MBE) en
Moniek Rijgersberg (leerkracht OBD).

Vraag van de ouderraad
De afgelopen maanden is er gestart met het observeren in de klas. Je bent daarover via de
nieuwsbrief en de leerkracht van je kind geïnformeerd. Over het observeren in de klas hebben we
een paar vragen zodat we als ouderraad een beeld kunnen schetsen van je ervaringen, zorgen en
wensen. Heb je meerdere kinderen, dan kan je ervaring en wens verschillen per kind. Vul dan een
apart formulier in. De uitkomsten bespreken we in de ouderraad en na de zomer tijdens de eerste
OR vergadering met de directie. De antwoorden worden geanonimiseerd. Hartelijk bedankt voor je
medewerking!

Hierbij de LINK naar de vragenlijst.

mailto:mrmd@janvermeer.nl
mailto:mr-md@jan-vermeer.nl
mailto:mr-md@jan-vermeer.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduRenK4ZpsgaJHrLYEUgopZYXMWDaymN4Dr7Jq7BCf5Wc9fA/viewform?usp=sf_link


Heeft u al een bijdrage gedaan aan de Stichting Vrienden Jan Vermeer?

De Jan Vermeerschool biedt leerlingen geregeld extra activiteiten en mogelijkheden buiten het
reguliere onderwijs. Om dat te bereiken, is de Stichting Vrienden Jan Vermeer in het leven
geroepen. Deze stichting vraagt ouders die het kunnen missen - naast de vrijwillige ouderbijdrage
- een extra bijdrage en probeert daarnaast ook via het aanvragen van subsidies extra budget op te
halen.

Verschil stichting en ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht en is bedoeld voor activiteiten zoals schoolreisjes en
sportdagen. Alle kinderen mogen hieraan meedoen, ook als ouders de ouderbijdrage niet hebben
betaald. Montessorischool Jan Vermeer wil die vrijwillige ouderbijdrage laag en daarmee
betaalbaar houden voor iedereen. Gevolg van die keuze is dat er niet genoeg geld is voor extra
activiteiten en voor bijvoorbeeld extra iPads, computers of andere hulpmiddelen. De Stichting
Vrienden Jan Vermeerschool is in het leven geroepen om die meerkosten op zich te nemen.

Meer dan rekenen, lezen en schrijven

Die extra’s vinden wij als school en als stichting belangrijk, omdat onderwijs meer is dan alleen
rekenen, lezen en schrijven. De extra activiteiten bieden verschillende voordelen. Leerlingen
krijgen een brede ontwikkeling mee en tegelijkertijd kunnen we de leerkrachten meer ontlasten.
In het voorbije jaar heeft de stichting techniek-, kook-, en muzieklessen, lessen mediawijsheid en
onze befaamde moestuin gefinancierd. Ook hebben wij een bedrag gereserveerd voor het
jaarboek, waar wij al hard aan werken.

2021-2022
Afgelopen schooljaar hebben we ruim 20.000 euro ontvangen. Wij zouden het fantastisch vinden
als wij ook voor volgend schooljaar weer kunnen voorzien in extra activiteiten en ondersteuning.

Heeft u nog geen bijdrage geleverd? Wij hopen op uw steun.

Wij gaan uit van de onderstaande richttabel:

Bruto gezinsinkomen Voorgestelde bijdrage per kind per jaar

< €35.000 €50
€35.000 - €70.000 €100
>€70.000 €200 of meer

Het staat u uiteraard vrij om afhankelijk van uw situatie of uw eigen wensen meer of minder bij te
dragen aan de stichting.

Hieronder de betaallink en QR-code om een bijdrage te leveren.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=fTLMU7pi6ovcApnWMkpAd4MfLTVn7
LUb

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.

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=fTLMU7pi6ovcApnWMkpAd4MfLTVn7LUb
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=fTLMU7pi6ovcApnWMkpAd4MfLTVn7LUb


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

Studiedag Librijn - woensdag 22 juni
Om alvast te oefenen voor de zomervakantie hebben de kinderen op woensdag 22 juni een vrije
dag. De leerkrachten hebben die dag een studiedag over ‘bewegend leren’; die zitten dan dus ook
bepaald niet stil!

Schoolreis middenbouw vrijdag 24 juni
Op vrijdag 24 juni is het zover! Op die dag gaat de middenbouw op schoolreis naar de
Speelnatuur in Tiengemeten. De kinderen zijn actief een dag buiten tussen bomen, beekjes,
bloemen en beesten. Lekker spelen in de speeltuin en ook nog een rondleiding door de
boswachter!

De kinderen worden ’s ochtends, zoals gebruikelijk, om uiterlijk 8:30 uur in de eigen klas
verwacht. Om ongeveer 8.45uur zullen we met de bus vertrekken vanaf de bus
parkeerplaats bij het Hampshire hotel tegenover de locatie aan de Maria Duystlaan.
We verwachten daar ’s middags op zijn vroegst om 16.30 uur weer met de bus te arriveren.
De ouders van kinderen die op die middag naar de naschoolse opvang gaan, worden verzocht om
dit aan de opvang door te geven, zodat de kinderen daar opgehaald kunnen worden.

Tussen de middag zullen we met zijn allen bij de Speelnatuur lunchen. De kinderen nemen zelf
hun eten en drinken voor de hele dag mee. Een snoepje mag natuurlijk ook wel op deze dag,
maar geef geen hele zakken met snoep mee. In de bus mogen we toch niet snoepen en bij de
Speelnatuur hebben we waarschijnlijk helemaal geen tijd. Geld hoeft trouwens ook niet
meegenomen te worden!

We hopen natuurlijk op mooi weer die dag, maar ook als het weer iets minder is, zal het
schoolreisje gewoon doorgaan. Dit betekent dat het belangrijk is om de juiste kleding mee te
nemen. Bij de Speelnatuur is ook water waar de kinderen in kunnen. Denk daarom ook aan
badkleding. Waarschijnlijk worden we allemaal vies, dus na afloop gaan we allemaal onder de
douche. Zo kunnen we lekker schoon de bus weer in. Geeft u daarom ook schone kleding en een
handdoek mee. Mochten er nog vragen zijn over de schoolreis, kom dan even naar één van ons
toe. We gaan er een fijne en leerzame dag van maken!

http://www.schoolfotojr.nl/


Luizen - Oh help, jeuk op mijn hoofd!

Zes tips tegen hoofdluis:

1. Wit papier. Luizen zijn piepklein, doorzichtig tot grijs van kleur en daarom lastig te zien. Je
kan  het haar van je kinderen kammen boven een vel wit papier. Je ziet luizen en neten
dan ‘vallen.’

2. Kammen, kammen, kammen. Heeft je kind luizen? Kammen is de beste manier om van de
luizen af te komen. Gebruik een speciale luizenkam van plastic of metaal. Je koopt deze bij
de drogist. Ik gebruik het liefst de witte plastic variant. Kam het haar elke dag pluk voor
pluk helemaal door. Na ongeveer twee weken ben je van de neten en luizen af.

3. Crèmespoeling. Mijn kinderen vinden het kammen met de fijne luizenkam op droog haar
vervelend. Ik gebruik daarom crèmespoeling tijdens het kammen. Breng tijdens het
douchen of badderen ruim crèmespoeling aan op het haar. De kam glijdt makkelijker door
het haar en de luizen blijven plakken in de crèmespoeling. Dat maakt het ook makkelijker
om de luizen te zien. Spoel wel na elke ‘haal’ de kam goed af onder stromend water.

4. Controleer het hele gezin. Luizen kunnen niet springen maar lopen van hoofd naar hoofd.
Broertjes en zusjes die gezellig naast elkaar op de bank tv kijken besmetten elkaar. Heeft
een kind in het gezin luizen? Controleer dan iedereen, inclusief jijzelf. Grote kans dat je
tijdens het knuffelen ook besmet bent geraakt.

5. Luizenshampoo is een effectieve manier om van de luizen af te komen, maar kammen blijft
tot nog altijd nodig om ook op lange termijn de luizen te bestrijden. Gebruik de
luizenshampoo volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

6. Stop niet alle knuffels in de wasmachine. Het advies om knuffels en beddengoed in de
kookwas te gooien is achterhaald. Scheelt weer werk!

Twijfel je of je kind luizen heeft en heb je geen idee hoe je het verschil kan zien tussen een
zandkorrel en een neet? Kijk dan dit informatieve filmpje op de website van het RIVM.
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvi
deo

Musical groep 8 op vrijdag 1 juli -
Op vrijdag 1 juli gaat groep 8 de eindmusical opvoeren in het Rietveld theater. We zijn nog met het
theater in gesprek over de precieze invulling van het programma. Hoe laat, hoeveel mensen
mogen in het theater… etc. Verdere informatie zal volgen via de mail.

Extra begeleiding Mirjam
Ik heb het afgelopen schooljaar een aantal bovenbouwleerlingen mogen begeleiden in hun
leerproces. Mooie open gesprekken, waaruit afspraken volgden en kinderen maakten zo een
prachtige groei door in het leren leren. Ik rond de komende weken de gesprekken met de
leerlingen af. Mocht u nog iets specifiek aan mij willen vragen of delen over mijn begeleiding, dan
kunnen we kort in gesprek hierover. Ik zit op maandag 4 juli van 13.00-14.00u buiten op het
bovenbouw schoolplein. Kom gerust even naar me toe.
M.vr.gr., Mirjam

Bovenbouw naar Hofbad dinsdag 5 juli - ouders gezocht
De gehele bovenbouw gaat op dinsdag 5 juli op de fiets naar het Hofbad. We zijn nog op
zoek naar 6 ouders die mee willen fietsen, of op de heenweg (tijd: 08.40 uur) of op de
terugweg (tijd: 13.00 uur). Als u mee kunt, zou dat heel fijn zijn en kunt u een mailtje sturen naar
k.kettner@jan-vermeer.nl

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo


De kinderen komen op 5 juli op de fiets naar school met hun zwemspullen en eten en drinken. De
kinderen betalen zelf het toegangskaartje van 3,60 euro. Dit geld gepast en contant op maandag 4
juli meenemen naar school en inleveren bij de leerkracht.

Onderbouw E naar Meyendel - woensdag 6 juli
Na het afscheidsfeestje bij Knus op 30 juni is er ook nog een feestelijke laatste
excursie voor de klas van juf Eveline!
Op woensdag 6 juli gaat onderbouw E een dagje naar Meyendel.
Daar zijn 3 educatieve routes te lopen.
Er is ook een tentoonstelling die we gaan bekijken.
Na de lunch (in het bos!) spelen we nog dik een uur in het Monkey Bos.
We gaan er met auto’s naar toe.
Wilt u ook mee? Laat het even weten aan Eveline.
Dan maken we er een fantastische dag van met ons allen!

OBD en OBF naar speeltuin Bomenwijk - woensdag 6 juli
Ook de andere onderbouwgroepen gaan in de laatste schoolweek nog even een dag er op uit!
We blijven dichtbij school want we gaan naar de speeltuin in de Bomenwijk.
We gaan hier fijn een dagje spelen met elkaar. We starten de schooldag gewoon op school en
eindigen de dag ook gewoon in de klas. De kinderen nemen hun tas met eten en drinken mee naar
de speeltuin. Indien de zon gaat schijnen (hopelijk wel!) zouden we willen vragen om uw kind in te
smeren in de ochtend want we zijn de hele dag lekker buiten.
Zo gaan we nog een dag genieten van en met elkaar voordat we de dag erna afscheid gaan nemen
van de kinderen die naar groep 3 gaan!

Stichting leerKRACHT - leerlingarena
Ons doel is om ons onderwijs steeds een stukje beter te maken. Om
dit te realiseren werken wij met de aanpak van Stichting leerKRACHT,
zie de afbeelding voor de instrumenten die hierbij gebruikt worden. In
het team en in de klas gebruiken wij de bordsessies om aan doelen te
werken.
Om ons onderwijs steeds een stukje beter te maken is de stem van
het kind onmisbaar. Tijdens de bordsessies in de klas hebben de
kinderen al een stem. De input van de kinderen willen wij ook
meenemen bij het stellen van doelen in het team. Hiervoor gebruiken
we de leerlingarena.
Dit jaar hebben alle kinderen geoefend, of gaan nog oefenen met de
leerlingarena. Volgend schooljaar zullen we het op structurele basis
invoeren.
Hieronder een kort filmpje om een beeld te krijgen van hoe het eruit zou kunnen zien:
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3SJwKSBGc

Wilt u meer weten over Stichting Leerkracht? Kijk dan eens op:
https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/#scholen

Resultaten Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben in april de eindtoets gemaakt. De eindtoets geeft inzicht in de
leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om
het totaaloordeel over een school te bepalen. De eindtoets geeft een advies aan de leerling welk
vervolgonderwijs het kind na de basisschool kan gaan volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=Yl3SJwKSBGc
https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/#scholen


De kinderen op onze school hebben de toets goed gemaakt. Een aantal kinderen heeft de toets zo
goed gemaakt dat we in een gesprek met de ouders hebben besloten om het advies naar boven bij
te stellen.

Welke adviezen heeft de eindtoets aan onze kinderen gegeven?

Hoe verhouden onze adviezen zich met het landelijke gemiddelde?

Nieuws uit de bibliotheek

Het is al even geleden, maar de Boekenbeurs op het schoolplein was erg geslaagd.
We hebben maar liefst bijna 300 euro opgehaald, waar we nieuwe boeken van kunnen kopen!!
Dank voor alle enthousiaste reacties.

Hebt u thuis al eens samen met uw kind rondgekeken in de catalogus van de schoolbibliotheek?
Dat kan tegenwoordig! Log samen in bij COOL en klik op de tegel met het handje en Aura Online.
Dat is het nieuwe bibliotheekprogramma.
Zoeken in de catalogus, een favorietenlijst maken, zien welk boek je geleend hebt en een recensie
schrijven…. Het is allemaal mogelijk! Ook zie je in één oogopslag onze nieuwste aanwinsten.



De schoolbieb is op zoek naar….

ouders die volgend jaar willen meehelpen in de bibliotheek. Boeken innemen en uitlenen,
terugzetten in de kast, kinderen helpen met boeken uitzoeken als ze je hulp vragen en zo voort.
We zijn open op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 12.30 en 14.00u en
vrijdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur. De meeste ouders komen eens in de 2 weken, maar elke
week mag ook! Uiteraard wordt u ingewerkt en als we genoeg hulpouders vinden werken in we in
groepjes van 2 personen.
Voor vragen en aanmelden kunt u de bieb coördinator bellen of mailen:
Jeanneke 06 15324104 of jeannek4@xs4all.nl of u geeft uw interesse aan bij de leerkracht van uw
kind.


