
 
 

 

 

Nieuwsbrief 2     22 september 2020 

 

Maria Montessori 

Op 31 augustus 1870, dus 150 jaar geleden, werd Maria Montessori geboren.  

Zij heeft de basis gelegd voor onze scholen om mooi, uitdagend en 

geïnspireerd onderwijs te geven aan al onze kinderen.  

In de afgelopen 150 jaar is gebleken dat haar denken over de 

ontwikkeling van kinderen nog steeds relevant is en aan zeggingskracht 

niet heeft ingeboet.  Niet alleen voor onze scholen; 

ook andere scholen kijken jaloers over de schutting naar ons onderwijs.  

Ons onderwijs was er niet geweest zonder de energie en gedrevenheid 

van deze bijzondere vrouw. Wij vieren graag haar geboortedag en staan 

stil bij al het mooie en goede dat montessorionderwijs heeft gebracht. 

Onderwijs wat er nooit was gekomen zonder haar en dat terecht haar naam draagt. 

Alle kinderen mogen naar school , tenzij: 

● ze de afgelopen 24 uur  één of meerdere van de volgende (milde) klachten hebben (gehad): 

verhoging (37,5 gr), koorts (38 gr), en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

● ze een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebben. 

● ze het coronavirus hebben gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als 

dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

● ze een huisgenoot/gezinslid hebben met het coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en als ze korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebben 

met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had. 

● ze in quarantaine zijn omdat ze direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het coronavirus is vastgesteld. 

 

Studiedag donderdag 24 september  

Aanstaande donderdag hebben de leerkrachten een studiedag.  

De kinderen zijn die dag allemaal vrij. 

 

Het onderwerp van de studiedag is “binding”. Karen van Stein Callenfels, voorzitter van de 

ouderraad komt de resultaten van de vragenlijst  met het team bespreken. Ook zijn er 3 ouders 



 
 

uitgenodigd om mee te praten over het “inloopkwartiertje” wat nu niet meer mogelijk is. Hoe 

kunnen we het contact met de ouders verbeteren en ervoor zorgen dat ouders weer meer werk 

van de kinderen kunnen zien?  

Hoe gaan we om met huiswerk voor de kinderen die niet naar school mogen komen? Hoe zouden 

we dat graag willen en wat is realistisch?  

We evalueren de IEP-toetsen en zetten de koers uit voor dit schooljaar, waar ook de gesprekken 

met ouders centraal staan.  

Daarnaast gaan de leerkrachten uit de onderbouw de overgang van groep 2 naar groep 3 eens 

onder de loep nemen. 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen we u weer op de hoogte brengen van de resultaten van deze 

studiedag. Ook willen we in de OR/MR jaarvergadering op 14 oktober u hierover informeren. Deze 

vergadering zal digitaal plaatsvinden. 

 

Studiemiddag vrijdag 16 oktober 

Zet deze ook alvast in uw agenda, als dat nog niet gebeurd is:  

Vrijdag 16 oktober zijn de kinderen vanaf 12u vrij vanwege een studiemiddag van de leerkrachten. 

De kinderen lunchen die dag thuis. 

 

 Stichting Vrienden Jan Vermeer Zelfstandig ja of nee 

 

Nu de twee locaties van Montessorischool Jan Vermeer zelfstandige scholen zijn geworden met 

twee onafhankelijke ouderraden en medezeggenschapsraden is de vraag hoe de Stichting Vrienden 

verder moet. Op dit moment voeren we al twee aparte begrotingen voor beide scholen en scholen 

zijn vrij om te besluiten waar zij geld bij de Vrienden vragen. Als een voordeel van opsplitsen 

wordt genoemd dat het ingezamelde geld 'binnen de school blijft', een nadeel is dubbele 

bankkosten en dat er twee besturen nodig zijn. 

 

Dit schooljaar zal de stichting Vrienden Jan Vermeer voor beide locaties haar werk blijven doen. 

Dit geeft ons de tijd om een goede beslissing te maken hoe we volgend schooljaar verder gaan. 

 

Dinsdag 10 november om 20.15 vergadert de Stichting Vrienden over dit vraagstuk. Graag willen 

we hierbij input van onze Vrienden.  

 

Wilt u voor 3 november de volgende korte enquête invullen? via de volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScErot66c70ynbIikQ8bkutONcVS_pYgidKgg9PO6bQK1

TDVw/viewform?usp=sf_link 

 

Wanneer u deel wilt nemen aan deze vergadering is dat mogelijk mits u zich van te voren 

aanmeldt bij directie-md@jan-vermeer.nl Wanneer we teveel aanmeldingen hebben kunnen we 

een Meet aanmaken en kunt u digitaal deelnemen. 

 

Extra trui of vest in de luizenzak. 

In verband met het ventileren van de lokalen kan het op dagen dat de zon schijnt toch fris zijn in 

de klas. Zorg ervoor dat uw kind een extra trui of vest kan aantrekken. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScErot66c70ynbIikQ8bkutONcVS_pYgidKgg9PO6bQK1TDVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScErot66c70ynbIikQ8bkutONcVS_pYgidKgg9PO6bQK1TDVw/viewform?usp=sf_link


 
 

Werkweek Drenthe - 29 september tot 2 oktober 

We kunnen met trots zeggen dat de werkweek voor de bovenbouw doorgaat. Er ligt weer een mooi 

programma in het verschiet. Dank aan de ouders die ons bij deze voorbereidingen al hebben 

geholpen.  

De kinderen gaan onder andere kanoën, geocaching doen, leren koken, boomhutten ontwerpen, 

bosdieren onderzoeken, groepsvormende spellen spelen, leren over de prehistorie en vuur maken, 

luisteren naar een eng verhaal bij het kampvuur, moe worden bij een sportmiddag rond een 

vennetje, naar een klimpark, lachen met elkaar bij de bonte avond en heel veel meer.  

We gaan er met elkaar een mooie en gezellige week van maken. 

 Huiswerk 

Er worden op het moment veel vragen gesteld aan leerkrachten over huiswerk als de kinderen ziek 

zijn. Gelukkig mogen kinderen die een kriebelhoest hebben of neusverkouden zijn gewoon weer 

naar school. Op de studiedag van donderdag 24 september gaan de leerkrachten met elkaar in 

gesprek hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen voor wie het nodig is wel thuis aan het 

werk kunnen. Daarbij nemen we de ideeën van ouders vanuit de vragenlijst mee. 

 Herfstwandeling onderbouwgroepen 

In de week voor de herfstvakantie gaan alle onderbouwgroepen een herfstwandeling maken in het 

Heempark aan de Korftlaan.  

Elke groep kiest een eigen dag; u hoort via de leerkracht van uw kind welke dag het wordt. 

We maken een wandeling van ongeveer een uur. 

De ouders die mee gaan krijgen een waaier met 25 vragen en opdrachten om tijdens de wandeling 

te gebruiken. We wandelen in kleine groepjes; per ouder 3 of 4 kinderen. 

Vindt u het leuk om mee te gaan? Uw kind zal het geweldig vinden! Vraag even of er al voldoende 

ouders mee gaan aan de leerkracht van uw kind. Zonder hulpouders kunnen we niet gaan.  

We kunnen echter ook niet àlle ouders meenemen….! 

Als het slecht weer is willen we misschien uitwijken naar een andere dag. Dat hoort u dan zo snel 

als mogelijk is. 

U kunt als ouder voor het moment van vertrek op het onderbouwplein op ons wachten.  

Als volwassenen zullen we anderhalve meter afstand in acht blijven nemen.  

Instagram 

De instagrampagina: www.instagram.com/montessorischooljanvermeer is vanaf nu onze enige 

openbare sociale media platform voor onze locatie. Op deze instagrampagina worden foto´s 

geplaatst waarbij kinderen onherkenbaar in beeld komen. Dit is dus AVG-proof, hiervoor is geen 

toestemming van ouders nodig. Zo krijgt u toch een impressie van de school en de kinderen. Denk 

hierbij aan foto´s van de werkperiodes, uitjes, de werkweek. Vooral in deze tijd is het fijn om te 

zien wat er zo nu en dan gebeurt.  

 

Volgt u ons al?  

 

 

 

http://www.instagram.com/montessorischooljanvermeer


 
 

Donald Duck, Kidsweek, Freek in het wild, Okki, Ranger Junior, enz. 

Terwijl de kinderen wachten totdat ze de gymzaal in kunnen, lezen ze een blaadje. De stapel 

Donald Ducks, Okki’s en Freeks in het wild is behoorlijk geslonken. Mocht u thuis nog een stapeltje 

hebben liggen, geef het mee met uw kind. 

De natuurspeeltuin Het Verloren Strandje 

De natuurspeeltuin Het Verloren Strandje is bijzonder populair geworden! We zien dat de 

natuurspeeltuin heel veel bezoekers trekt, zowel scholen als de BSO’s maken gebruik van de 

natuurspeeltuin. Dat is geweldig nieuws natuurlijk. Maar hierdoor zien we ook de gebreken sneller; 

te weinig zitplaatsen en geen fietsstalling bijvoorbeeld. Hiervoor en ook voor het onderhoud van de 

natuurspeeltuin hebben we een fonds opgericht. Alle donaties worden binnen het 

bewonersinitiatief besproken en alle beslissingen worden gezamenlijk genomen.  

Natuurlijk betrekken we de wensen van de kinderen hier ook bij!  

Gebruiken jullie de natuurspeeltuin ook graag en wil je helpen?  

We kunnen handjes gebruiken of je kunt een donatie doen via deze link: 

https://www.gofundme.com/f/natuurspeeltuin-het-verloren-strandje?sharetype=teams&member=

5743584&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rci

d=8812ec8f82314fad95a9c7acaa5f2d23 

Alle hulp is welkom en alvast bedankt.      Femke (moeder van Thijs BBF en Evi MBD) 0623738836 

Kraanwaterdag : woensdag 23 september 

Over kraanwater valt van alles te bespreken en te vertellen.  

Het is bijvoorbeeld het meest gezonde drankje om mee naar school te nemen….! 

Hoeveel kraanwater gebruik jij per dag? Waarschijnlijk meer dan je denkt!  

Kijk ook eens op: 

 

https://kraanwaterdag.nl/ 

https://www.dunea.nl/over-dunea/thuisavontuur 

https://www.gofundme.com/f/natuurspeeltuin-het-verloren-strandje?sharetype=teams&member=5743584&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=8812ec8f82314fad95a9c7acaa5f2d23
https://www.gofundme.com/f/natuurspeeltuin-het-verloren-strandje?sharetype=teams&member=5743584&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=8812ec8f82314fad95a9c7acaa5f2d23
https://www.gofundme.com/f/natuurspeeltuin-het-verloren-strandje?sharetype=teams&member=5743584&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=8812ec8f82314fad95a9c7acaa5f2d23
https://www.gofundme.com/f/natuurspeeltuin-het-verloren-strandje?sharetype=teams&member=5743584&utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=8812ec8f82314fad95a9c7acaa5f2d23
https://kraanwaterdag.nl/
https://www.dunea.nl/over-dunea/thuisavontuur

