
Nieuwsbrief 3        7 oktober 2021

Herfstvakantie + administratiedag
Van 18 tot 22 oktober is de herfstvakantie.
Ook op maandag 25 oktober zijn de kinderen nog vrij; dan is er een administratiedag.
Geniet lekker van deze vrije dagen; dinsdag 26 oktober zien we elkaar weer op school!

MEET en Greet woensdag 13 oktober 20.00 online
We willen op woensdag 13 oktober 20.00 uur een online Meet & Greet met de raden organiseren.
U kunt zelf inloggen met uw google account  via deze link:

https://meet.google.com/pwz-xzgu-juo?hs=122&authuser=0

Hoe ziet de avond eruit?
•De ouderraad geeft inzicht in de besteding van de ouderbijdrage
•De medezeggenschapsraad blikt terug en vooruit: hoe nemen we het geluid van ouders en
kinderen mee in het beleid van de school?
•Stichting Vrienden Jan Vermeer licht toe wat er gebeurt met het geld dat de stichting ophaalt
•Bianca Wijnolts legt uit hoe de school het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO) besteedt

En natuurlijk: volop gelegenheid voor vragen stellen en meedenken!

Observatie in de klas
Dit schooljaar komen de ouders niet meer in de klas in de ochtend. Toch willen we graag dat u
allen betrokken bent bij onze school en dat u weet hoe er in de klas van uw kind gewerkt wordt.
Daarom willen we u de mogelijkheid geven om een uurtje in de klas te komen observeren.
Dit gebeurt altijd in de ochtend, gelijk vanaf 8.15u.
Tot 8.30u kunt u zich vrij door de klas bewegen en kijken wat er zoal staat, of samen in het laatje
van uw kind neuzen. Vanaf 8.30u tot 9.15u staat er een kruk voor u klaar vanwaar u het reilen en
zeilen van de klas kunt bestuderen. Zet uw telefoon op stil. U mag geen foto’s maken.

U dient de werkrust niet te verstoren. Daarom wordt u dringend verzocht geen contact te zoeken
met kinderen of de leerkracht. Komt een kind naar u toe, geef dan zachtjes een kort antwoord en
laat het kind verder gaan met zijn of haar werk.
Om 9.15u (of eerder) dient u stilletjes het lokaal weer te verlaten.

https://meet.google.com/pwz-xzgu-juo?hs=122&authuser=0


Heeft u nog vragen naar aanleiding van wat u heeft gezien? Stel die dan na schooltijd of bij het
eerstvolgende oudergesprek.
Per kind is er twee keer per jaar de mogelijkheid om in te tekenen voor een observatie. Zo kunnen
beide ouders een keer komen. De leerkracht van uw kind zal een intekenlijst rondsturen, zodat u
kunt zien welke dagen beschikbaar zijn.
Binnenkort krijgt u een uitnodiging om in te schrijven. De observaties starten in november.

NB: Wat in de klas gebeurt, blijft in de klas.
Het is niet de bedoeling om andermans kinderen op het schoolplein met elkaar te gaan bespreken.

Oh, jee de leerkracht is ziek. Wat nu?
Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind ziek is. Hoe lossen we dat op?
In het verleden hadden we een poule van invallers die we in konden zetten als we een zieke
leerkracht hadden. Helaas door het leerkrachtentekort zijn al deze leerkrachten vast ingezet op
verschillende scholen. De invalpoule is voor onze regio is zo goed als leeg! De kans dat we een
invaller kan vinden als er een leerkracht ziek is, is heel klein.

Hoe doen we het nu?
Wanneer er een leerkracht ziek is, verdelen we de kinderen over de andere klassen. Het verdelen
van de kinderen over de andere klassen is een oplossing die we maar voor 1 dag toe willen
passen. Een dag met extra kinderen uit een andere klas is voor alle andere leerkrachten, meer
werk is en ook de kinderen uit de andere klassen krijgen hierdoor minder aandacht.
Is de leerkracht de tweede dag nog steeds ziek en is er weer geen invaller vragen we u om uw
kind thuis te houden. We begrijpen dat dit geen fijne oplossing is en we zien ook in dat we het
probleem van het leerkrachtentekort dan bij de ouders neerleggen. Wij kunnen het
leerkrachtentekort als school niet alleen dragen.

Wanneer u een cruciaal beroep heeft en niet thuis kunt werken,( en uw kind kan niet bij een
klasgenoot of bij familie opgevangen kan worden) bieden wij de mogelijk om uw kind in een
andere klas op te vangen. U moet dit dan wel aanvragen bij de directeur zodat we op de hoogte
zijn welke kinderen er naar school komen.

We hopen dat de leerkrachten gezond blijven en dat het niet nodig is om uw kind thuis te houden.

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 bij u in huis ligt.
Breng ze gauw naar school, zodat we u op de hoogte kunnen brengen van de prestaties van uw
kind!

Herfstwandeling onderbouwgroepen
In de week voor de herfstvakantie willen alle drie de onderbouwgroepen een herfstwandeling in de
Heemtuin van de Delftse Hout gaan maken.
Als het weer meewerkt, gaat OBD op dinsdag, OBF op woensdag en OBE op vrijdag.
Gaat u graag mee om een groepje te begeleiden? Laat dit dan weten aan de leerkracht van uw
kind. Hoe kleiner de wandelgroepjes zijn, hoe meer aandacht er is voor de natuur.
Zijn er te weinig begeleidende ouders dan kan het zijn dat een van de klassen niet kan gaan
wandelen. Dat zou echt jammer zijn…..!
Als het giet, dan gaan we niet. Wordt er een klein buitje verwacht zorg dan dat uw kind een goede
jas met capuchon draagt, dan kunnen we toch gaan. We hopen op prachtig herfstweer!



Oriënteren op de middelbare school
Begin op tijd met je 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.

Van de MR
Beste ouders,
Wij zijn Leonie van Dinter (moeder van Claire uit MBF en Féline die nog niet op school zit), Martine
Middel (moeder van Ties uit BBD en Eline uit MBF), Annemarie van der Arend (leerkracht MBE) en
Bastienne Bishop (leerkracht MBD).

Dit schooljaar vormen wij samen de medezeggenschapsraad (MR). Wij vertegenwoordigen daarin
de ouders en het personeel bij besluiten over het beleid van de school. Het afgelopen jaar hebben
we dat bijvoorbeeld gedaan over de maatregelen rondom het coronavirus, de nieuwbouw en de
inzet van het geld dat uitgetrokken is door de overheid om leerachterstanden weg te werken (NPO
plan). Ook nu nog zijn dat nog belangrijke onderwerpen in de overleggen tussen MR en directie.
Daarnaast gaan we dit schooljaar ook met elkaar praten over het steeds groter wordende
probleem rondom het lerarentekort.

Onze vergaderingen zijn openbaar: daarbij zijn jullie dus altijd welkom!  De eerstvolgende
vergadering is op dinsdagavond 30 november van 19:30 - 21:30 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.

https://www.devogids.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/middelbare-school-kiezen
mailto:mrmd@jan-vermeer.nl


Sparen voor de schoolbieb
Woensdag 6 oktober start weer de Kinderboekenweek.
Boekhandel Paagman heeft de actie Sparen voor de schoolbieb.

Hoe werkt het?
Als je in de kinderboekenweek of in de herfstvakantie kinderboeken aanschaft bij Paagman, kun je
je aankoopbewijs (kassabon of opdrachtbevestiging) inleveren bij de schoolbibliotheek of bij je
leerkracht.
Wij verzamelen alle bonnen en krijgen dan een bedrag waarvoor wij nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek mogen uitzoeken. Sparen jullie mee??


