
 
 

 

 

Nieuwsbrief 3        15 oktober 2020 

 

 

 Herfstvakantie + administratiedag 

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

Aansluitend is het een week lang herfstvakantie. 

Ook op maandag 26 oktober zijn de kinderen nog vrij; dan is er een administratiedag. 

Geniet lekker van deze vrije dagen; dinsdag 27 oktober zien we elkaar weer op school! 

 

Uitkomsten resultaten vragenlijst Binding 

Wat fijn dat er zoveel ouders de enquête hebben ingevuld.  

Karen van Stein Callenfels heeft een presentatie aan het team gegeven over de uitkomsten en op 

woensdag 14 oktober tijdens de informatieavond OR/MR voor alle belangstellenden. 

 

 

Wilt u de presentatie zelf bekijken dat kan via de volgende link: 

 

https://drive.google.com/file/d/16R0-bMTGAS-1ysr1QeZLuhDv9C80tOEZ/vie

w?usp=sharing 

 

Het team heeft gebrainstormd naar aanleiding van de presentatie van Karen: 

 

● We hebben schoolbreed een instagram account in gebruik genomen waar impressies van 

de dag op komen. De kinderen komen niet herkenbaar in beeld.  

https://drive.google.com/file/d/16R0-bMTGAS-1ysr1QeZLuhDv9C80tOEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16R0-bMTGAS-1ysr1QeZLuhDv9C80tOEZ/view?usp=sharing


 
 

● We willen schoolbreed kijken naar een ouderapp zoals konnect of schoudercom, parro of 

social schools. 

● De ouders kunnen de kinderen een briefje meegeven waarop ze een belangrijke 

mededeling aan de leerkracht kunnen geven. 

● De klassenouders zouden Corona-proof iets kunnen organiseren waar ouders elkaar 

kunnen ontmoeten. ( MEET) 

● We gaan nog kijken hoe we filmpjes AVG proof kunnen plaatsen. Nu hebben niet alle 

ouders hier toestemming voor gegeven en dan is het niet mogelijk.  

● Per bouw hebben we ook afspraken gemaakt: 

https://docs.google.com/document/d/1Gha48SzQg31b6sOJWUEC7YS9E-XC2fahLjCZF1O2b

Cg/edit?usp=sharing 

 

Wat als een kind niet naar school kan?  

We hebben op de studiedag bekeken hoe we de kinderen huiswerk mee kunnen geven als er geen 

vervangende leerkracht is om de groep les te geven.  

 

Wanneer kan het huiswerkpakket opgehaald worden/gemaild worden: 

● Als het kind thuis zit omdat er thuis een ander gezinslid koorts of benauwdheid 

heeft. 

● Het kind heeft nauw contact gehad met iemand die Corona positief is getest. 

● Als er geen vervanging is omdat de leerkracht afwezig is. 

 

We hebben met elkaar besloten dat we geen huiswerk aan de kinderen meegeven wanneer ze ziek 

zijn. Als een kind ziek is moet een kind beter worden en geen schoolwerk thuis doen.  

 

● We gaan er voor zorgen dat de kinderen allemaal thuis in kunnen loggen op de Cloudwise 

pagina, zodat ze in de digitale classroom kunnen werken. 

● We gaan in de midden- en bovenbouw er voor zorgen dat het werken in de Classroom ook 

in de klas geïntegreerd wordt in de werkles. Bijvoorbeeld het luisteren naar de 

luisterfragmenten van Engels via de Classroom. 

● We zorgen ervoor dat er in de onderbouw en middenbouw ook nog een thuiswerkpakket 

op papier komt. 

● We zorgen er voor dat de kinderen een dagplanning hebben.  

● we zorgen ervoor dat er een duidelijke uitleg voor de ouders komt. 

 

Wat als we weer in een lockdown terecht komen? 

Wanneer er weer een lockdown komt zullen we de planning zoals afgelopen jaar weer oppakken en 

hebben we 3 dagen nodig om alles weer te kopiëren en klaar te leggen. De eerste drie dagen 

kunnen de kinderen dan werken met het noodpakket dat we al gemaakt hebben. 

 

Kassabonnenactie Boekwinkel Paagman 

Als je bij Paagman in de periode van de Kinderboekenweek (30 september) tot en met de 

herfstvakantie (25 oktober) kinderboeken aanschaft, kun je je kassabon inleveren op school. 

School mag dan voor 20% van de waarde van de kassabonnen boeken uitzoeken voor de 

schoolbibliotheek. We hebben al van 1 kind de bon gekregen, maar we hopen op meer! 

Herfstwandeling onderbouw 

Deze week hebben de kinderen van de onderbouw een herfstwandeling gemaakt. Dit keer was 

deze wandeling om de hoek! We zijn naar het Heempark geweest, naast duurzaamheidscentrum 

de Papaver in Delft. Hier hebben de kinderen de herfst mogen ervaren aan de hand van 

verschillende vragen en opdrachten. 

https://docs.google.com/document/d/1Gha48SzQg31b6sOJWUEC7YS9E-XC2fahLjCZF1O2bCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Gha48SzQg31b6sOJWUEC7YS9E-XC2fahLjCZF1O2bCg/edit?usp=sharing


 
 

Kinderen hebben de verschillende vogels horen zingen, de bladeren en bomen vergeleken met 

elkaar en diertjes gezocht op de grond.  

Een aantal kinderen had prachtige herfstbladeren meegenomen terug naar school om deze op de 

herfsttafel te leggen in de klas om er een mooi werkje van te maken. Het was een geslaagde 

wandeling en willen hierbij de ouders bedanken voor hun hulp bij het begeleiden van de groepjes! 

 

 

Een kijkje in MBD… 

We sluiten deze week ons project “het Plantenrijk” af. Naast onze Montessorimaterialen hadden we 

ook leskisten, posters en kijkplaten geleend van De Papaver.  

Ons bezoek aan de Botanische tuin was een groot succes.  

De kinderen hebben vaak bladeren, takken en ander materiaal uit de natuur meegebracht om te 

bestuderen. We hebben onze plantenboekjes gemaakt waarin we schrijven over wat we geleerd 

hebben. We zien ook dat de zaden die we gezaaid hebben ontkiemen en uitgroeien tot planten.  

 

Er is deze week een ware rekenexplosie gaande in de groep. Veel werken aan de duizend rol 

waarop je de getallen tot en met 1000 opschrijft. De rollen worden steeds langer en langer… 

De jonge kinderen schrijven veel letters en cijfers en oefenen welke richting die op gaan zodat ze 

straks mooie woorden en zinnen kunnen schrijven. We oefenen ook met spelling hoe we steeds 

moeilijkere woorden juist kunnen schrijven. 

Op de computer werken we ook aan rekenen, taal en Engels. Zo kunnen ook de jongsten straks de 

computer gebruiken om mee te doen met de Iep… 

Fijne vakantie en tot gauw in MBD... 

 

  

 



 
 

           

 

 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 voor 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 nemen hoe we volgend schooljaar verder gaan. 

 

Dinsdag 10 november om 20.15u 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. 

 

Zet je licht aan!  

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich al jaren in voor 

verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 

meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij 

juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit 

jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed 

zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een 

gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De 

gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het 

fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers 

na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de 

fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze 

gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 

www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  

Wie wil voor onze school deze sjablonen op het schoolplein aanbrengen? 

 

Missende bibliotheekboeken Jan Vermeer  

In de tijd dat onze school gesloten was vanwege corona hebben veel kinderen boeken geleend van 

de schoolbibliotheek. Lekker lezen! Intussen zullen alle boeken wel uitgelezen zijn. Toch zijn ze 

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
http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie


 
 

nog niet allemaal teruggebracht naar school. Wilt u samen met uw kind nog even speuren of er 

ergens in huis nog een boek van school ligt? Alvast bedankt! 

 

 

 

 



 
 


