
Nieuwsbrief 14               1 juli 2022

Vakantie en vrije dagen
Nog een weekje genieten van elkaars gezelschap op school, en dan begint onze welverdiende
zomervakantie! De laatste schooldag is donderdag 7 juli 2022.
Vrijdag 8 juli is een margedag; de school is dan gesloten.
De zomervakantie begint op zaterdag 10 juli en duurt tot en met 21 augustus.
Wij zien u allen graag fris en fruitig terug op de eerste schooldag: maandag 22 augustus.
Fijne vakantie gewenst!

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:
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!

Sponsorloop

Al het geld is inmiddels mee naar school gebracht en
geteld.
Vol trots kunnen wij mededelen dat wij in totaal

€4105,23
kunnen doneren aan de Vogel & egelopvang!!

Iedereen hartelijk dank!

Onderbouw E naar Meyendel - woensdag 6 juli
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

http://www.jan-vermeer.nl/


de speeltuin. Indien de zon gaat schijnen (hopelijk wel!) zouden we u 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!

Middenbouw naar waterspeeltuin - donderdag 7 juli
Op de laatste schooldag van het jaar gaat de middenbouw er nog een dagje op uit. We gaan naar
de waterspeeltuin in de Delftse Hout. Hier gaan we lekker spelen en pootjebaden.
We starten gewoon op school en eindigen de dag ook weer in de klas.
De kinderen nemen hun tas met 10-uurtje en lunch mee naar de waterspeeltuin. Wilt u verder
meegeven: zwemkleding, een handdoek, anti zonnebrand, voldoende water. Als het mooi weer is,
is het verstandig om uw kind al in de ochtend in te smeren met zonnebrandcrème.
Aan het eind van de dag lopen we weer terug naar school en nemen we in de klas afscheid van de
kinderen die volgend jaar niet meer in de middenbouw zitten.

Ouderraad zoekt nieuwe leden
Wil je als ouder op een leuke manier betrokken zijn bij de school? De ouderraad (OR) is op zoek
naar enthousiaste ouders die mee willen denken over verschillende activiteiten binnen de school.
De OR (mede) organiseert bijvoorbeeld de Sinterklaas- en kerstviering, de schooltuin, de
schoolbibliotheek, verkeerslessen, luizenpluizen en de sportdag. Daarnaast heeft de OR ook een
klankbordfunctie voor de ouders van de school en beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze
wordt onder andere besteed aan de schoolreisjes. Nu de start van de nieuwbouw dichterbij komt
zal de OR ook hierin betrokken worden. We vergaderen zo’n vijf keer per jaar en je taken kunnen
zijn: inkopen doen, het versieren van de school, het aanspreken en regelen van hulpouders etc.
Wil je de ouderraad komen versterken of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Karen.
(karenvsc@hotmail.com)

Van de MR
Op maandag 27 juni hebben we het zesde en laatste MR overleg van het jaar gehad.
Tijdens deze avond hebben we samen met de directie gesproken over het nieuwe NPO plan voor
komend schooljaar. Het geld dat vrij is gekomen vanuit de overheid wordt gebruikt voor het extra
ondersteunen bij het inhalen van eventuele onderwijsvertragingen die in de coronaperiode zijn
opgelopen. De MR krijgt in september het nieuwe plan ter instemming voorgelegd en bespreekt de
voortgang met de directie tijdens de MR-vergaderingen. Verder hebben we gesproken over het
werkverdelingsplan voor het personeel en het schoolondersteuningsprofiel.

Deze vergadering was de laatste vergadering van Martine Middel. Wij willen Martine hartelijk
bedanken voor haar werk en inzet de afgelopen vier jaar. Voor aankomend schooljaar zal
Jacqueline van der Voort plaatsnemen in de oudergeleding van de MR. Wij zijn blij dat we iemand
hebben gevonden waarmee de oudergeleding van de MR weer compleet is. Hieronder stelt
Jacqueline zich kort voor:
“Ik ben Jacqueline en ik ben de moeder van Bastiaan uit MBD. Ik kijk er naar uit om via de MR
jullie als ouders te vertegenwoordigen. Ik hoor graag jullie vragen en opmerkingen omtrent de
school. Dus schroom niet om mij aan te spreken of de MR een  mailtje te sturen.”

Aankomend schooljaar zal het laatste jaar in de MR zijn voor Leonie van Dinter. Heb je interesse in
de MR, wil je meer weten over hoe de MR werkt en of het iets voor je is. Wees welkom om eens
een vergadering bij te wonen of stuur ons een berichtje met je vraag of aanmelding.

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.
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De MR-vergaderingen zijn openbaar en online via google meet. Je bent welkom als toehoorder!
Aanmelden kan via mrmd@jan-vermeer.nl. Aan het begin van het schooljaar zullen de nieuwe
vergaderdata via de website bekendgemaakt worden.

Hartelijke groet, de MR: Leonie van Dinter (voorzitter en moeder van Claire (MBF) en Féline),
Martine Middel (moeder van Ties (BBD) en Eline (MBF)), Jacqueline van der Voort (moeder van
Bastiaan (MBD)), Annemarie vd Arend (leerkracht MBE) en Moniek Rijgersberg (leerkracht OBD).

Verslagmap naar school
Heeft u kennisgenomen van de inhoud van de verslagmap, dan kan deze weer terug naar school.
We bewaren hem graag voor u:) .

Belangrijke data voor volgend schooljaar!

Vrije dagen volgend schooljaar

Studiedagen & administratiedagen
De school organiseert een aantal studiedagen per jaar om de deskundigheid van het  team
te vergroten.  Alle kinderen zijn vrij op een studiedag.
Op administratiedagen werken de leerkrachten aan de administratie van de groep.
Ze  analyseren onder andere de toetsen, bereiden de gesprekken met ouders voor, schrijven
handelingsplannen voor individuele kinderen. De leerkrachten kunnen deze dagen zelf  invulling
geven aan hun administratieve werkzaamheden. De kinderen zijn ook op deze dagen vrij.

Studiedagen & administratiedagen komend schooljaar (de kinderen zijn deze dagen vrij)
● maandag 31 oktober 2022
● donderdag 17 november 2022
● dinsdag 6 december 2022
● vrijdag 24 februari 2023
● woensdag 17 mei 2023
● dinsdag 30 mei 2023
● woensdag 14 juni 2023

Margedag
Per schooljaar is er één margedag beschikbaar. Deze dag kan ingezet worden voor  calamiteiten
zoals ijsvrij, wateroverlast, etcetera. Wanneer deze dag gedurende het  schooljaar niet gebruikt
wordt, hebben de kinderen vrij op:

● vrijdag 7 juli 2023

Dan begint de zomervakantie dus een dagje eerder!
Dit wordt in de één na laatste nieuwsbrief gecommuniceerd.

Zet het allemaal alvast in uw agenda zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Vakanties

Overzicht schoolvakanties Delft en Rijswijk Schooljaar 2022 - 2023 :

-  Herfstvakantie ma 24-10-2022 tot en met vr 28-10-2022
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-  Kerstvakantie ma 26-12-2022 tot en met vr 6-1-2023

- Voorjaarsvakantie ma 27-2-2023 tot en met vr 3-3-2023

- Goede Vrijdag vr 7-4-2023 tot en met  vr 7-4-2023

- Tweede Paasdag ma 10-4-2023

- Meivakantie ma 24-4-2023 tot en met vr 5-5-2023 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

- Hemelvaart en dag erna do 18-5-2023 en vr 19-5-2023

- Tweede Pinksterdag ma 29-5-2023

- Zomervakantie ma 10-7-2023 tot en met vr 18-8-2023

Informatieavond
In de tweede schoolweek is er in iedere klas een informatieavond.
Voor alle ouders is het zeer raadzaam om deze avond bij te wonen, zeker voor de ouders van de
leerlingen die voor het eerst in de betreffende bouw zitten.
Op deze avond krijgt u een impressie van een schooldag en een overzicht van wat er in een jaar
gedaan wordt. Wij geven de ouders onder andere uitleg over de werkbladen, planning, het
kosmisch onderwijs en de montessori materialen, de leesmethode, het maken van werkstukken,
de werkweek, enzovoort.

We hebben per klas plek voor van elk kind één ouder.

Houd de volgende datum vast vrij, de tijden worden later bekend gemaakt:

OBD dinsdag 30 augustus van 19.30-20.30u
OBE en OBF dinsdag 30 augustus van 19.00- 20.00u

MBD en MBE dinsdag 30 augustus van 19.00 tot 20.00 uur
MBF Wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt

BBD, BBE, BBF dinsdag 30 augustus van 19.30 tot 20.30 uur

Nieuwe schoolnaam
Het afgelopen jaar hebben we gevraagd om mee te denken over een nieuwe naam voor de school.
Het team heeft daar ook hard over nagedacht. We willen u maandag 22 augustus om 13.30 uur
allemaal uitnodigen op het schoolplein van de middenbouw zodat wij de nieuwe naam kunnen
onthullen.

Schoolfeest voor de ouders
Gedurende twee schooljaren moesten we het helaas zonder doen, maar aankomend
schooljaar, op vrijdag 7 oktober 2022 is het dan zover: we kunnen weer swingen tijdens het
Jan Vermeer Ouderfeest !!!



Het feest is voor ouders en leerkrachten van beide locaties (Raam en Maria Duyst) en vindt
plaats in Cultuurlab, Brabantse Turfmarkt 9, Delft.

Zet de datum alvast in je agenda en koop je toegangskaarten bij de ouders van de
feestcommissie. De namen en contactgegevens van alle verkopers zijn te vinden op de
posters in school.
We hopen jullie allemaal te zien op 7 oktober !!!


