
Nieuwsbrief 3        13 oktober 2022

Herfstvakantie en administratiedag
Van 22 oktober t/m 30 oktober 2022 is de herfstvakantie en maandag 31 oktober is het
administratiedag. Geniet lekker van deze vrije dagen en dinsdag 1 november zien we elkaar weer
op school!

Meet & Greet maandag 17 oktober 2022
Wij willen u graag uitnodigen op maandag 17 oktober 2022 voor een gezellige avond
speciaal voor de ouders van onze school.

We starten de avond met een Meet & Greet met de Stichting Vrienden van Jan Vermeer, de
Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
De leden stellen zich voor en bespreken de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden.
De besteding van de ouderbijdrage van afgelopen jaar wordt toegelicht.
Op basis van de begroting wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor dit jaar toegelicht en
vastgesteld.
Ook de Stichting Vrienden van Jan Vermeer zal zijn inkomsten en uitgaven toelichten.
Bent u benieuwd naar de gezichten en wilt u inzicht hebben in deze relevante onderwerpen?

Programma maandag 17 oktober 2022
18.45 Inloop
19.00 Meet & Greet!   ook te volgen via deze link http://meet.google.com/fxt-ugwu-wgs
19.45 Ouderavond Over Montessori opvoeding.
21.30 Afsluiting

Wilt u zich aanmelden via de mail dan weten we hoeveel stoelen we klaar moeten zetten.

Herfstsoep op 21 oktober
De blaadjes vallen van de bomen,  de herfst is begonnen. De herfstvakantie is in aantocht en we
willen u graag uitnodigen om op vrijdag 21 oktober rond 13.45 een kopje herfstsoep te komen
eten.
Een aantal kinderen en ouders van de middenbouw en bovenbouw zullen op deze dag een grote
pan soep maken. Rond 13.45 zullen de kinderen op hun eigen schoolplein een lekker soepje gaan
eten. We zouden het gezellig vinden als u ook komt!
Wilt u meehelpen met het maken van de soep dan kunt u zich aanmelden bij Bianca Wijnolts via
b.wijnolts@librijn.nl
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Verslagmap nog thuis?
Binnenkort schrijven we weer de eerste verslagen van dit schooljaar. Deze verslagen horen in de
verslagmap die uw kind al sinds de onderbouw heeft. We hebben gemerkt dat een aantal
verslagmappen nog niet op school zijn. Breng ze gauw naar school, zodat we u op de hoogte
kunnen brengen van de groei van uw kind!

Kosmisch onderwijs in de onder-, midden- en bovenbouw
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de opening van de kosmische thema’s. De
afgelopen weken heeft Veronica in alle bovenbouwgroepen kosmische lessen over zee en duinen
gegeven. Samen met de kinderen heeft ze aandacht besteedt aan verschillende zeeën, de
Watersnoodsramp, helmgras, leven in de zee en vervuiling van de zee. Na iedere les konden
kinderen een verwerking maken. Op 20 oktober presenteren alle kinderen hun werk aan elkaar.

In middenbouw zijn verschillende onderzoekdiertjes onder de loep genomen door de kinderen, van
een krabbenpootje, schelp tot (dode) wesp! De kinderen hebben ook gewerkt over de mus,
oviraptorosauriër en samengestelde dieren (een werkje uit de taalkast). Kortom, er wordt in de
middenbouw hard gewerkt over het dierenrijk.

In de onderbouw is ook gewerkt aan het project dierenrijk. Dit vonden de kinderen erg leuk. We
hebben met het montessorimateriaal gewerkt, filmpjes bekeken, boeken gelezen, geknutseld en
ook dieren op bezoek gehad, zoals goudvissen en een hond. Ook hebben we een echte vis
bestudeerd, dat was reuze spannend en interessant. Maar het bijzonderste was toch wel de dode
vogel, die een aantal kinderen op het plein vonden. Deze kreeg een plekje in de klas en is
nauwkeurig van dichtbij bekeken. Soms liggen er wel heel bijzondere lesjes op straat!



Kinderen van MBF vinden duif
Op donderdag 6 oktober vloog er een duif tegen het schoolgebouw. De kinderen van MBF die op
dat moment buiten aan het spelen waren hebben met de leerkrachten de duif in een een doos
gelegd zodat een leerkracht de duif naar de vogelopvang kon brengen. Een mevrouw van de
vogelopvang vertelde dat duif waarschijnlijk zijn nekje heeft gebroken en het niet heeft overleefd.
De duif wordt opgehaald door de dierenambulance en gecremeerd. Een leerzaam moment over
zorg voor elkaar (en dieren) dat aansluit op het kosmische thema het dierenrijk.

Oriënteren op de middelbare school
We raden u aan om op tijd te beginnen met u te oriënteren op een middelbare school. We raden
aan om hier al in groep 7 mee te beginnen. Ook al weet je dan het voorlopig schooladvies nog
niet, toch is het handig om je te verdiepen in de verschillende soorten vervolgonderwijs.
Om u hierbij te helpen kunt u deze link gebruiken of deze site van de rijksoverheid.

De kinderen van groep 8 kunnen zich opgeven om 2 middelbare scholen, het HML en het Grotius
College, te bezoeken in de maand november. Ouders en kinderen van groep 8 worden hierover
tijdig geïnformeerd. Tijdens deze kennismakingsmiddagen proeven de achtstegroepers de sfeer bij
de twee middelbare scholen.
We hebben gekozen voor het Grotius College in Delft en het HML in Den Haag, omdat de één een
openbare middelbare school in Delft is en de ander een voortzetting is van het
montessorionderwijs.

Werkweek Ameland
We hebben een ongelofelijk lekkere week op Ameland gehad. De kinderen hebben geleerd hoe
uniek het waddengebied is in Europa. Ze hebben op de bodem van de zee gestaan. We hebben
zeesla geproefd, zeevogels bestudeerd, ons licht laten schijnen op vuurtorens, zeewier, de
voedselketen, de wet van Archimedes, duurzaam vissen en microplastic. Verder hebben we heerlijk
op het strand gespeeld en gesport. Deze onvergetelijke week hadden we zonder de hulp van
Vincent, Tibor, Nils, Leontine, Martine, Carolina, Melvin, Arie, Marius, Danielle, Barbara, Simon en
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last but not least Selina niet kunnen volbrengen. Namens de school en de kinderen enorme
bedankt hiervoor!
De gevonden voorwerpen van de werkweek liggen tot de herfstvakantie in de hal van de
bovenbouw, daarna ruimen we ze op.
De foto’s die er op de werkweek zijn gemaakt worden binnenkort met u gedeeld.

Bovenbouw gaat naar theatervoorstelling Artemis
Op maandag 14 november gaat de gehele bovenbouw naar de theatervoorstelling Artemis ‘ Een
leuk avondje thuis.’
We zoeken 3 ouders die mee kunnen naar deze voorstelling. Op dit moment weten we nog niet
hoe laat we waar moeten zijn. Vind u het leuk om mee te gaan? Houd dan deze datum vrij. U
hoort binnenkort de details!

Kindercoaching
Er zijn weer nieuwe data voor de kindercoaching. Kosteloos aanmelden via
nipiokind@gmail.com
MB: Dinsdag 8,15, 22, 29 november, 13, 20 december 14.15-15.15 uur
BB: Woensdag 9,16, 23, 30 november, 7,14 december.

Berichten uit de schoolbieb
De Kinderboekenweek is begonnen en we hebben in onze bibliotheek de plekje ingericht met
boeken met het thema Gi-Ga-Groen. Ook hebben we nieuwe boeken aangeschaft die met dit
thema te maken hebben. De kinderen zijn al enthousiast aan het lezen geslagen!

Ook dit jaar kunnen we weer sparen voor de schoolbieb. Als je van de Kinderboekenweek t/m de
herfstvakantie een kinderboek koopt bij boekhandel Paagman, kun je de kassabon (of
opdrachtbevestiging) op school inleveren. Wij mogen dan ter waarde van 20% van de ingeleverde
bonnen nieuwe boeken uitzoeken voor onze schoolbieb! Spaart u mee? De bonnen kunnen in de
pot die daar speciaal voor in de bieb staat.

Wisten jullie dat sinds 1 juli j.l. het jeugdabonnement bij DOK voor kinderen gratis is? Zo kunnen
kinderen ook met hun ouders naar de bieb in Delft en thuis ook lekker lezen.

We zijn op zoek naar twee ouders die eens in de twee weken op woensdagmiddag van 12:30 tot
14:00 uur willen komen helpen in de bieb. Bent u geïnteresseerd? Laat het even weten aan de
leerkracht of aan Jeanneke via jeannek4@xs4all.nl.



Tegemoetkoming schoolkosten 2022-23
Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u
een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De
tegemoetkoming loopt via de Delftpas. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis
Delftpas. Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming
op hun pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij
deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen. Wilt u meer informatie over de Delftpas en de
tegemoetkoming in de schoolkosten, kijk op www.delftpas.nl. Wanneer u de betaling van de
ouderbijdrage met een Delftpas wilt doen, moet u een kopie van de Delftpas, voorzien van naam
en geboortedatum, voor 1 februari 2023 inleveren bij Bianca Wijnolts. Dit kan natuurlijk ook
digitaal naar directie-md@jan-vermeer.nl

Van de MR
Op 26 september hebben we weer een MR-vergadering gehad met de directie. Naast vaste
onderwerpen, zoals de nieuwbouw en personeel, 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. Het plan van
vorig jaar is geëvalueerd en het nieuwe plan voor het komende schooljaar is goedgekeurd.
De school zal voornamelijk ingezette acties een vervolg geven.

- We hebben gesproken over de evaluatie van het schoolplan. Elke vier jaar maakt een
school een plan met doelen die ze willen bereiken binnen de school. Aankomend schooljaar
wordt er een nieuw plan geschreven. Daarvoor evalueren we eerst samen met de directie
het oude plan.

- Het coronaprotocol is een protocol voor de onderwijssector dat aangeeft welke
maatregelen er aangehouden worden binnen de school. De maatregelen die aangehouden
worden zijn afhankelijk van de mate waarin coronabesmettingen toenemen of niet (4
fasen) Deze fasen worden door de overheid bepaald. Verder blijven we nauw contact met
de school onderhouden als er weer maatregelen rondom corona nodig zijn.

- De manier waarop ouders geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind.

Op 17 oktober is er een informatieavond waarin MR, OR en de Stichting Vrienden van Vermeer
uitleg geven over hun activiteiten. Ook zal er een interessante spreker zijn over Montessori
opvoeding thuis. Wees welkom!

De eerstvolgende vergadering is op maandagavond 7 november. Deze vergadering zal zonder de
directie zijn en voor deze keer ook niet via google meet.  De MR zal deze avond gebruiken om het
schoolplan te evalueren. De eerstvolgende vergadering met de directie zal plaatsvinden op 21
november van 19:30 - 21:30. Tijdens deze vergadering evalueren we het schoolplan met de
directie.

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.

Onze vergaderingen zijn openbaar en digitaal via google meet. Wil je daarbij (digitaal) aanwezig
zijn, of wil je ons iets meegeven of vragen over het beleid van de school en de belangen van de
ouders en kinderen? Laat het ons weten via mrmd@jan-vermeer.nl.

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.
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Groeten,  Leonie van Dinter (moeder van Claire uit MBF en Féline uit OBD), Jacqueline van der
Voort (moeder van Bastiaan MBD), Annemarie van der Arend (leerkracht MBE) en Moniek
Rijgersberg (leerkracht OBD).

Hulp gevraagd bij het maken van materiaal voor woordenschatles
Ik, Barbara, geef met veel plezier woordenschatles op school. Daarvoor wil ik graag extra werkjes
en oefeningen maken voor bij de les. Nu zoek ik ouders die het leuk vinden om me daarmee een
keer te assisteren: knippen en lamineren of plaatjes zoeken op een computer. Dit kan op school of
thuis. Hebt u interesse? Superfijn! Mail me dan op b.steeman@librijn.nl. Dan vinden we een
moment voor uitleg en samenwerken.

Inloopavond 1 november in het Hampshire Hotel.
De gemeente organiseert op 1 november een informatieavond over de volgende
projecten:
• De verplaatsing van de Jan Vermeerschool naar de oude locatie van het
zwembad;
• De bouw van een sportcentrum en woningen op de plek van de huidige Jan
Vermeerschool;
• De bouw van een aantal woningen nabij de nieuwe Jan Vermeerschool;
• Herinrichting van de Clara van Sparwoudestraat.

U bent tussen 18:00 en 21:00 uur van harte welkom in het
Hampshire Hotel. Tijdens deze avond hoort u meer over de nieuwbouw van de
Jan Vermeerschool, de voorbereidingen voor de bouw van het sportcentrum en
over de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is voor de bouw van het
sportcentrum, de nieuwe woningen en de herinrichting van de Clara van
Sparwoudestraat.
Iedereen is welkom op 1 november, maar in verband met de catering wordt het
op prijs gesteld als u zich aanmeldt. U kunt dat doen door een mail te sturen
naar programmasenprojecten@delft.nl.
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