
Nieuwsbrief 14             10 juni 2021

Vakantie en vrije dagen
Dit staat vast al in uw agenda:

- 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 en met 29 augustus.

Ouderraad zoekt nieuwe leden
Wilt 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)

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.

https://www.boink.info/beslisboom


Resultaten van de Eindtoets 2021
De kinderen van groep 8 hebben in april de IEP Eindtoets gemaakt. De kinderen hebben de
resultaten hiervan eind mei gekregen. Twee kinderen hebben een hoger advies gekregen omdat ze
op de toets een hoger niveau haalden dan dat de school als advies gegeven had.
Het landelijk gemiddelde van de IEP toets was 79,7 , onze school heeft een gemiddelde van 87,5.
Ondanks Corona hebben de kinderen, de ouders en de leerkrachten hard gewerkt zodat de
kinderen volgend jaar naar het juiste vervolgonderwijs kunnen.
Daar kunnen we allemaal trots op zijn!

Adviezen gegeven door school Adviezen gegeven door IEP

VWO 47,60%
HAVO/VWO 19%
HAVO 14,30%
MAVO/HAVO              9,50%
VMBO-K/VMBO-T 4,80%
VMBO-BBL 4,80%

VWO 40,90%
HAVO/VWO 23,30%
MAVO/HAVO 20,40%
VMBO-K/VMBO-T 15,50%

*2 leerlingen hebben niet deelgenomen aan de
Eindtoets

Woensdag 16 juni sportdag onder- en middenbouw
De onder- en middenbouw hebben op woensdag 16 juni een sportprogramma in en rond de school.

Kinderen van groep 8 zullen de sportende kleuters langs de diverse spelletjes leiden. We hebben
met de MR besproken dat de kinderen van groep 8 uit hun eigen cohort stappen. Wij vinden het
risico op besmetting zeer klein omdat de sportdag buiten plaatsvindt.
De drie onderbouwgroepen hebben elk een eigen deel van de dag om alle spellen langs te gaan.
Zorg deze dag voor kleding waarin uw kind makkelijk kan bewegen. Graag gympen/sportschoenen
aan.

De middenbouwers krijgen een skateboard clinic, hiervoor hoeven de kinderen niets speciaals mee
te nemen. Makkelijk zittende kleding is wel handig, de kinderen krijgen hoofd, knie en
elleboogbeschermers van de instructeur.
Wij hebben geen hulp van ouders nodig.

Vrijdag 18 juni sportdag bovenbouw AV’40
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.



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.

Museumles Prinsenhof - onderbouw
Alle drie de onderbouwgroepen zijn uitgenodigd voor een museumles in de Prinsenhof.
De lessen zijn verdeeld over 3 dagen:

- maandag 21 juni 9.15u onderbouw D
- maandag 21 juni 10.45u onderbouw E
- vrijdag 2 juli 9.15u onderbouw F

We zullen er naar toe gaan lopen.
Vanwege corona mogen er ‘zo min mogelijk’ ouders mee. Vindt u het leuk om mee te gaan?
Vraag dan even aan de leerkracht van uw kind of er al voldoende hulpouders zijn.

Workshop Science Centre - onderbouw
Omdat het science centre gaat verhuizen mochten wij nog een keertje komen voor een gratis
workshop. Dat is leuk! Alle drie de onderbouwgroepen gaan daar nu een workshop knikkerbanen
bouwen volgen. Leg de knikkers dus alvast maar klaar voor als we terug komen ;-).

- dinsdag 29 juni gaat onderbouw F
- donderdag 1 juli gaat onderbouw E
- vrijdag 2 juli gaat onderbouw D

De workshop is van 10 tot 12u; we lopen er in een half uurtje heen.
Ook hierbij geldt dat er ‘zo min mogelijk’ ouders mee mogen. Vindt u het leuk om mee te gaan?
Vraag dan even aan de leerkracht van uw kind of er al voldoende hulpouders zijn.

Speeltuin-uitje  onderbouw
Wat doen we in de onderbouw toch veel leuke dingen?! Gaan we ook nog naar de
bomenwijkspeeltuin!! Er zijn twee dagen voor ons gereserveerd, te weten 6 en 8 juli.
We kiezen de dag met het mooiste weer, en nemen lekker onze lunch mee.
De speeltuin is die dag speciaal door ons afgehuurd.
Natuurlijk houden wij ook hier de coronaregels scherp in de gaten.
De leerkrachten zullen eerst de klassenouders vragen of zij mee willen als hulpouder.
Kunnen zij niet, dan vragen we verder.

Skelter bovenbouw
Het stuur van de skelter op het bovenbouwplein is stuk. Wij zijn op zoek naar een handige ouder
die de skelter zou kunnen repareren. U kunt Irem een mailtje sturen als u zo een handige ouder
bent! i.aydemir@jan-vermeer.nl

Schoolfotograaf 25 juni
De schoolfotograaf komt vrijdag 25 juni om foto’s van de kinderen te maken. Ook maakt hij van
elke klas een groepsfoto. Dit schooljaar maken we alleen foto’s van de kinderen die op onze school
zitten. Dus geen foto’s van broertjes en zusjes die nog niet op school zitten.

Geachte ouders en/of verzorgers,

Wij komen op vrijdag 25 juni weer bij jullie op de Jan Vermeerschool de schoolfoto’s maken.

mailto:v.weerdenburg@jan-vermeer.nl
mailto:i.aydemir@jan-vermeer.nl


Vanwege corona hebben wij een andere werkwijze. Wij leveren geen fotopakketjes meer maar de
bestelling en betaling van de foto’s zal online plaatsvinden.

U zult via school een inlogfolder ontvangen met een unieke inlogcode en wachtwoord, niemand
anders kan dus de foto van uw kind zien behalve uzelf.

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 evenals, sinds kort, grappige mondkapjes.

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

Schoolreis MB

Op woensdag 7 juli gaat de middenbouw op schoolreis gaan
naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. Dit is een
museumpark waarbij de kinderen midden in de geschiedenis
stappen en ontdekken hoe het vroeger was in de prehistorie,
de Romeinse tijd en in de middeleeuwen.
De kinderen worden ’s ochtends, zoals gebruikelijk, om 8:30
uur in de eigen klas verwacht en we zijn ’s middags rond
16:15 uur weer met de bus terug. Mocht uw kind gebruik
maken van de naschoolse opvang op deze dag, wilt u dan
alvast doorgeven dat uw kind later moet worden opgehaald of
dat hij/zij mee naar huis gaat die middag.

Tijdens het schoolreisje zullen leerkrachten en begeleiders zich (als vanzelfsprekend) houden aan
de basisregels en de verdere richtlijnen van het RIVM. Doordat we met drie klassen in de bus gaan
zijn we er ons van bewust dat we de cohorten doorbreken. Wij hebben hier in de MR over
gesproken en tot de conclusie gekomen dat we wel op schoolreis kunnen gaan als we ons aan de
regels houden.

De kinderen nemen, zoals ook op een gewone schooldag, zelf hun eten en drinken voor de hele
dag mee. We hopen natuurlijk op mooi weer, maar ook als het weer iets minder is, zal het
schoolreisje gewoon doorgaan. Dit betekent dat het belangrijk is om de juiste kleding uw kind
aan te geven of mee te geven.

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.

http://www.schoolfotojr.nl/


Nieuws uit de bieb

Biebouders gezocht
Voor volgend schooljaar zijn wij hard op zoek naar ouders die willen helpen in de bibliotheek.
Onze schoolbibliotheek wordt heel druk bezocht door de leerlingen. Om de bieb ook volgend jaar
voldoende open te kunnen houden hebben wij nieuwe bibliotheekouders nodig!
Met 1,5 uur per week (of per 2 weken) zijn wij al enorm geholpen. Je zorgt als biebouder dat het
innemen en uitlenen van de boeken goed verloopt, je adviseert kinderen bij het uitkiezen van een
boek en helpt met het beantwoorden van allerhande vragen. We proberen in tweetallen te werken
en zorgen dat je wordt ingewerkt. Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mailtje naar
Eefke Hannaart (moeder van Liese (BBF) en Timme (OBD)) eefkehannaart@hotmail.com

Hulp bij het schoonmaken van de bieb
In de laatste schoolweken wordt de schoolbibliotheek schoongemaakt en wordt gekeken of alle
boeken nog aanwezig zijn. Dit is elk jaar enorm veel werk, waar we wel wat hulp bij kunnen
gebruiken. Wil je een handje komen helpen? Stuur mij, Eefke, een berichtje
(eefkehannaart@hotmail.com)

Missende bibliotheekboeken
In de tijd dat onze school gesloten was vanwege corona hebben
veel kinderen boeken geleend van de schoolbibliotheek. Helaas
zijn ze nog niet allemaal weer teruggebracht naar school. Wilt u
samen met uw kind even speuren of er ergens in huis nog een
boek van school ligt? Ze zijn te herkennen aan de Jan
Vermeer-stempel aan de binnenzijde. Alvast bedankt!

Nieuwe naam

Zoals u allen weet heeft de Jan Vermeerschool twee afzonderlijke schoollocaties.
De locatie Raam en de locatie Maria Duystlaan. Twee locaties met dezelfde naam.
Dit brengt in de praktijk nog wel eens verwarring met zich mee.
Daarom hebben wij besloten om onze locatie een nieuwe naam te geven.

Enige tijd geleden hebben de leerkrachten aangegeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe
naam. Het moet in ieder geval goed uit te spreken zijn en passen bij de identiteit van de school.

Op de studiedag van woensdag 23 juni gaan we de namen die het communicatieadviesbureau
heeft bedacht met elkaar bekijken. We zouden het leuk vinden wanneer ouders en kinderen ook
een naam verzinnen voor onze school.
Weet je een leuke naam, mail die voor 22 juni naar directie-md@jan-vermeer.nl of vul het in op
het formulier
https://docs.google.com/document/d/1Q46T3LRMhCwau2AMm97vgvt1y9qhvolJ28zSZhRex7Q/edit
?usp=sharing Ik ben benieuwd!

Ondertussen hebben we al leuke namen binnen gekregen, hiervoor dank. U kunt nog steeds
ideeën insturen!

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl
https://docs.google.com/document/d/1Q46T3LRMhCwau2AMm97vgvt1y9qhvolJ28zSZhRex7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q46T3LRMhCwau2AMm97vgvt1y9qhvolJ28zSZhRex7Q/edit?usp=sharing


Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Het logo kan een hulp zijn bij het verzinnen van
de nieuwe naam. De kleuren van het logo blijven nog even geheim.

Groepsindeling volgend schooljaar
De ouders van de kinderen die na de zomervakantie naar een nieuwe groep hebben een brief
ontvangen over de groepsindeling.

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.

De middenbouw:

https://docs.google.com/document/d/1PWX5n_mawuDQsl4ZkRWzfEPozzYAOvK23EiQ2gz6QG8/edi
t?usp=sharing

De bovenbouw:

https://docs.google.com/document/d/1-EdipMsB-j8ac0xAb0hezx-SVPGql1-9j5o8oB4uJ6U/edit?usp
=sharing

https://docs.google.com/document/d/1PWX5n_mawuDQsl4ZkRWzfEPozzYAOvK23EiQ2gz6QG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PWX5n_mawuDQsl4ZkRWzfEPozzYAOvK23EiQ2gz6QG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-EdipMsB-j8ac0xAb0hezx-SVPGql1-9j5o8oB4uJ6U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-EdipMsB-j8ac0xAb0hezx-SVPGql1-9j5o8oB4uJ6U/edit?usp=sharing

