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

- maandag 24 mei is het Pinksteren
- woensdag 23 juni is er een studiedag voor de leerkrachten
- donderdag 24 juni is er een administratiedag.

Op deze dagen is de school gesloten!

De laatste schooldag is vrijdag 16 juli 2021. De zomervakantie begint op zaterdag 17 juli en duurt
tot 29 augustus.

Ontruimen
Vandaag hebben we de school ontruimd. Dit was een oefening. We doen dit om de
kinderen te leren wat ze moeten doen als het alarm af gaat. De kinderen hebben dit van
te voren met de leerkracht doorgesproken zodat het geen verrassing was.

Van de MR
Op 21 april hebben we weer een MR-vergadering gehad met de directie. Naast vaste onderwerpen,
zoals de nieuwbouw en de situatie rondom de coronamaatregelen, hebben we de volgende zaken
besproken:

- Het nationaal plan onderwijs: dit is een plan van de overheid. Elke school kan geld krijgen
voor plannen om leerachterstanden door de schoolsluiting aan te pakken. We hebben
besproken op welke manieren dit geld binnen onze school zou kunnen worden ingezet

- Het schoolondersteuningsprofiel, waarin aangegeven wordt wat de school te bieden heeft
binnen het passend onderwijs.

- Het werkverdelingsplan voor volgend schooljaar bestemd voor leerkrachten. In dit plan
worden afspraken gemaakt over de werkomstandigheden van leerkrachten voor het
komende schooljaar. Denk dan bijvoorbeeld wie werkt waar, hoe wordt tijd ingezet en
wanneer hebben we pauze.

- De opbrengsten en trendanalyse van de school n.a.v. de toetsing van de leerlingen. In
deze analyse kan de school zien hoe alle kinderen de toetsen hebben gemaakt en kan de
school bepalen wat goed gaat en waar meer aandacht voor nodig is.



Als je vragen hebt over het beleid van de school in het algemeen, of ten aanzien van de
coronamaatregelen in het bijzonder, en je komt er met de leerkracht of directie niet uit, dan kun je
ons bereiken via mrmd@jan-vermeer.nl.

De eerstvolgende vergadering is op woensdagavond 19 mei. Deze vergadering zal zonder de
directie zijn. De eerstvolgende vergadering met de directie zal plaatsvinden op 28 juni. Dit zal
tevens de laatste MR vergadering van het jaar zijn. De MR-vergaderingen zijn openbaar, je bent
welkom als toehoorder! Aanmelden kan via mrmd@jan-vermeer.nl.

Hartelijke groet, de MR: Leonie van Dinter (moeder van Claire (MBF) en Féline, voorzitter), Martine
Middel (moeder van Ties (MBE) en Eline (MBF)), Annemarie vd Arend (leerkracht MBE) en
Bastienne Bishop (leerkracht bovenbouw).

MR verkiezingen
Dit jaar loopt de termijn van Leonie van Dinter (huidige voorzitter van de MR) af.
Zij stelt zich herkiesbaar voor een volgend termijn van 2 jaar. Wanneer u zich ook verkiesbaar zou
willen stellen, kunt u zich aanmelden voor de MR via MRMD@jan-vermeer.nl.
Bij meerdere kandidaten zullen er dit schooljaar nog verkiezingen worden gehouden.
Voor meer informatie kunt u op de website kijken en voor vragen kunt u hetzelfde
e mailadres gebruiken.

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.
We hopen dat de regels rondom corona het toelaten dat de kinderen nog enkele keren kunnen
gaan wennen in hun nieuwe groep voordat het zomervakantie is. We houden u op de hoogte.

Verslagmappen

Graag alle verslagmappen weer mee naar school. In juli worden de laatste
ontwikkelingsgesprekken van dit schooljaar gevoerd.

Stichting Vrienden Jan Vermeer
Beste ouders,
Als gevolg van de Coronapandemie hebben onze kinderen delen van het jaar thuis doorgebracht,
in plaats van op school waar zij zich het beste kunnen ontplooien. Door deze gekke en soms ook
wel verdrietige situatie, heeft de Stichting Vrienden Jan Vermeer wel kosten gemaakt voor school
en kinderen, maar zijn er - begrijpelijkerwijs - minder inkomsten.

De stichting heeft daardoor op dit moment zo’n 15.000 euro in kas. Om alle leuke en belangrijke
activiteiten te kunnen blijven doen met de kinderen hebben we extra bijdragen nodig.
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In het voorbije jaar heeft de stichting muziek- en judolessen, lessen mediawijsheid en onze
befaamde moestuin gefinancierd. Ook hebben wij een bedrag gereserveerd voor het jaarboek,
waar wij al hard aan werken.

Wij zouden het fantastisch vinden als wij dit volgend jaar ook weer aan de kinderen kunnen
aanbieden. Om alles te doen wat we samen met de school in gedachten hebben, ontbreekt nog
zo’n 5.000 euro. Dat is 12,50 euro per leerling.

Hieronder de betaallink en QR-code om een bijdrage te leveren.

Namens de stichting,
Dank en groet, Bianca en Karin

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=W35VebK43eMqqigsJOTxZWcPNGC
homU7

Luizen

Oh help, jeuk op mijn hoofd! In verschillende klassen zijn gevallen van hoofdluis geconstateerd.
Helaas mogen de luizenouders de school niet in om alle kinderen te controleren. Maar met deze
tips gaat het vast thuis ook lukken!

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.
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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

Verkeerslessen onderbouw – hulpouders gezocht!

Woensdag 2 juni: les ‘oversteken’ op het plein

Woensdag 9 juni: les ‘fietskunsten’ – FIETS meenemen, anders kun je niet meedoen!
NB: loop voor deze dag de fiets nog even na, zodat uw kind op de remmen e.d. kan vertrouwen.

In de klas krijgen de kinderen een les over verkeer. Daarna laten we de kinderen in kleine
groepjes diverse oefeningen doen op het plein die passen bij het onderwerp van de les.
Hier hebben we hulpouders bij nodig! Hebt u tijd en zin om mee te doen?
Laat het de leerkracht van uw kind dan even weten. De les duurt een uur.

Per klas hebben we per les 3 ouders nodig.

Alvast hartelijk dank namens de kinderen!

Speeltuin-uitje ?
We hopen nog voor de zomervakantie met de onder- en de middenbouwgroepen naar de
Bomenwijk Speeltuin te kunnen gaan. De speeltuin wordt die dagen dan speciaal door ons
afgehuurd. Natuurlijk houden wij de coronaregels scherp in de gaten.
Zodra er data bekend zijn hoort u dat van ons.

Schoolfotograaf 25 juni
De schoolfotograaf komt vrijdag 25 juni om foto’s van de kinderen te maken.

Sportdag
Goed nieuws, de sportdag gaat dit jaar door!
Deze sportieve dag staat voor de bovenbouw gepland op vrijdag 18 juni. Door de corona
maatregelen zal dit evenement anders verlopen dan normaal.
De sportdag voor de bovenbouw vindt weer plaats bij AV ‘40. De kinderen fietsen daar vanuit
school gezamenlijk heen en zijn voor 14.00 uur weer terug op school.
De midden- en onderbouw hebben op woensdag 16 juni een sportprogramma in en rond de
school. We hebben dit jaar alleen voor de bovenbouw enkele hulpouders nodig. Lijkt het u leuk om
op vrijdag 18 juni met de bovenbouw mee te fietsen en bij de sportdag te helpen? Stuur dan een
bericht naar v.weerdenburg@jan-vermeer.nl. Meer informatie over woensdag 16 en vrijdag 18 juni
volgt binnenkort.
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Musical - vraag naar groot karton!!
De kinderen van groep 8 zijn begonnen met de musical. Meer praktische informatie komt in de
volgende nieuwsbrief. Voor het maken van het decor hebben ze grote stukken karton nodig. Mocht
u dat hebben laat het uw kind mee naar school nemen of neem contact op met Maroussia.

Bovenbouw op bezoek bij de boer.
We zijn in de bovenbouw gestart met het thema akkerbouw, landbouw en veeteelt. We mogen op
bezoek bij een biologisch melkveebedrijf in Pijnacker!! We gaan er op de fiets heen en zijn op zoek
naar 2 ouder per klas die mee willen fietsen en een groepje kunnen begeleiden, op de heenweg
(vertrektijd: 8.30) en op de terugweg (vertrektijd: 11.15).
Maandag 28 juni gaat bovenbouw F
Woensdag 30 juni gaat bovenbouw D
Vrijdag 2 juli gaat bovenbouw E
Graag een mailtje sturen naar de leerkracht van uw kind als u kan begeleiden (mondkapje
meenemen)
De kinderen moeten op deze dag op de fiets komen.

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.
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