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17 november en 6 december studiedag
Op donderdag 17 november en dinsdag 6 december hebben de leerkrachten een studiedag en zijn
de kinderen vrij. We zien de kinderen vrijdag 18 november en woensdag 7 december weer op
school.

Kinderen aanmelden
Zijn er nog zusjes en broertjes geboren die nog niet aangemeld zijn op onze school? Dan horen we
dat graag! Je kunt een e-mail sturen naar directie-md@jan-vermeer.nl, dan houden we een plekje
voor hen vrij!

Sloop zwembad Clara van Sparwoudestraat
Volgende week zal een aannemer beginnen aan de sloop van het zwembad. Dit is de plek waar de
nieuwbouw van de school komt.
Wanneer u met de auto komt is het handig om te weten wanneer ze hier mee starten omdat een
gedeelte van de straat dan afgezet wordt.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de brief:
https://drive.google.com/file/d/1-0yYPJHsOaEKDgZMBU4l1GAULGf5qad7/view?usp=shar
e_link

Sinterklaasfeest - 5 december
Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas onze school! Hij zal op maandag 5 december alle klassen
langsgaan en waarschijnlijk ook nog iets leuks en iets lekkers voor de kinderen meenemen. We
hopen dat we ook dit jaar weer een keer onze schoen mogen zetten op school. Dan zetten we onze
slof, zodat we niet hinkelend naar huis toe hoeven. Op dinsdag 6 december is er een studiedag en
op woensdag 7 december verwachten we de kinderen gewoon de hele dag op school.

Sinterklaasviering in de bovenbouw - 5 december
We hebben in de bovenbouw lootjes getrokken. Maandag 5 december vieren we met de kinderen
het sinterklaasfeest. We doen dit in de bovenbouw met surprises. De surprises worden op vrijdag 2
december door de kinderen mee naar school genomen, zodat de kinderen elkaars surprise kunnen
bewonderen.
In de surprise zit een cadeautje van ongeveer € 7,50 verstopt voor het kind dat ze getrokken
hebben (géén snoep of geld, 1 chocoladeletter mag). De kinderen die willen, mogen een gedicht
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maken. Dit is dus niet verplicht. Wilt u erop toezien dat uw kind tijd en zorg besteedt aan de
surprise en eventueel het gedicht.

Schaatsen in de bovenbouw op vrijdag 23 december
Vrijdag 23 december zal heel de bovenbouw weer gaan schaatsen op de ijshockeybaan van
Silverdome in Zoetermeer. We verzamelen om 11:15 uur en vertrekken om 11:30 uur.
Om 14:00 uur zijn we weer terug op school.
Er mag geschaatst worden op hockey-, kunstschaatsen en noren. Als uw kind geen schaatsen
heeft kunt uw kind schaatsen huren voor € 4,50. Als uw kind schaatsen wilt huren, dan graag
uiterlijk 12 december in dit document de naam en klas van uw kind en welke maat uw kind
nodig heeft aangeven.
Het geld voor de schaatsen neemt uw kind 19 december (het liefste gepast) mee!

Wat moeten de kinderen bij zich hebben als we gaan schaatsen?
- handschoenen (zijn op de baan verplicht)
- lunch, drinken en tussendoortje

Om met elkaar te kunnen schaatsen hebben wij ouders nodig! Welke ouders kunnen en willen de
kinderen heen en weer rijden met de auto? U kunt zelf natuurlijk ook uw schaatsen meenemen! U
kunt u via deze link inschrijven. Op vrijdag 23 december krijgt u op school te horen welke
kinderen er bij u in de auto zijn geplaatst. Alvast bedankt namens de bovenbouw.

Kerstdiner 22 december - ‘s middags vrij!
Op donderdag 22 december is ‘s avonds ons traditionele kerstdiner. De kinderen zijn die dag vanaf
12:00 uur vrij om thuis iets lekkers klaar te maken. ‘s Avonds verwachten we alle kinderen weer
op school.

24 december start kerstvakantie
De kerstvakantie is dit jaar van 24 december 2022 t/m 8 januari 2023. We wensen je alvast een
fijne kinderen en zien de kinderen op maandag 9 januari weer op school.

Luizen pluizen
Uw kind werd op school regelmatig gecontroleerd op luizen en neten.
Om verspreiding van luizen tegen te gaan is het nu dus belangrijk om regelmatig thuis op luizen te
controleren.
Hoofdluis kan iedereen overkomen. Het heeft niks te maken met hoe schoon iemand is of hoe vaak
je je haar wast. Luizen zijn niet gevaarlijk, maar wel besmettelijk en zorgen voor een vervelende
kriebel op het hoofd. Luizen lopen over van het ene hoofd naar het andere. Kinderen krijgen ze als
ze met elkaar spelen of een selfie maken.

Als uw kind luizen heeft, gaat u kammen;
1. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.
2. Maak het haar nat en verdeel er crèmespoeling over.
3. Kam het haar met een luizenkam nauwkeurig pluk voor pluk door.
4. Veeg de kam na elke pluk af aan een stuk keukenrol en

gooi deze na afloop weg.
5. Spoel de crèmespoeling uit het haar
6. Maak de kam schoon met water en zeep
7. Herhaal deze manier van kammen gedurende 14 opeenvolgende dagen.
8. Controleer ook uzelf en andere gezinsleden op luizen.
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Heeft u nog vragen over hoofdluis of neten, neem dan contact op met de leerkracht, een van de
luizenouders of de luizen coördinator.

https://drive.google.com/file/d/0B90jEtBOf0KrMUNOWVdxd0plQmp5cURENVlyUXpfYlRqOUpv/view
?usp=sharing

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groet,
Lucinda van Kranenburg-Sterk, hoofdluis coördinator Jan Vermeerschool Maria Duystlaan.
luusco@me.com

Bericht van de MR
Op 7 november hebben we een extra MR-vergadering gehad zonder de directie. Tijdens deze
vergadering hebben we het schoolplan van de afgelopen vier besproken ter voorbereiding op  de
vergadering van 21 november. Tijdens deze vergadering zullen we samen met de directie spreken
over de strategische koers van librijn en hoe het nieuwe schoolplan vorm gaat krijgen aankomend
schooljaar. We hebben geprobeerd om als ouders te kijken naar wat we willen behouden uit het
oude plan en wat we eventueel zouden willen zien in het nieuwe plan.

De eerstvolgende vergadering is op maandagavond 21 november van 19:30 - 21:30
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.

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).

Bericht van de OR
De ouderraad is dit jaar veranderd van samenstelling. Marieke van Boekel, Gini Plaat en Ebru
Demirci Ram hebben afscheid genomen. We zijn erg blij met Marco Marino (de nieuwe
penningmeester) en Rick Duijvestijn die de ouderraad komen versterken. Snel na hun aantreden is
er tijdens de meet & greet op 17 oktober (de informatieavond) vergaderd over de vrijwillige
ouderbijdrage. De in- en uitgaven van afgelopen schooljaar en de begroting voor dit schooljaar is
gepresenteerd. Inflatie raakt ook uitgaven en daarmee de begroting van de ouderraad.
Sinterklaaskadootjes, schoolreisjes en het schoolkamp worden allemaal wat duurder. Daarom is er
na een constructieve discussie besloten de ouderbijdrage voor dit schooljaar met 5 euro te
verhogen naar 70 euro per kind. Dat is niet voldoende om de begroting sluitend te krijgen, maar
er is voldoende in kas waar we op kunnen terugvallen. Begin 2023 krijgt u een betaalverzoek voor
de ouderbijdrage via Club Collect. Wanneer u een (gratis) Delftpas heeft, kunt u dat aangeven bij
Bianca Wijnolts (directie-md@jan-vermeer.nl). De school krijgt de helft van de ouderbijdrage dan
vergoed door de gemeente. Meld dit wel vòòr 1 februari, want daarna vervalt deze regeling. Kunt u
meer missen dan de 'standaard' ouderbijdrage? Denk dan aan een gift aan de Stichting Vrienden
Jan Vermeer. Door die stichting worden veel extra's zoals de muzieklessen betaald. Informatie
daarover wordt regelmatig gedeeld, maar vindt u ook op de website van de school.

Waarmee kunt u wanneer meehelpen?
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Op 16 november vanaf 18:30 uur worden de Sinterklaaskadootjes ingepakt en versieren we de
school
Op 6 december vanaf 18:30 uur ruimen we de Sinterklaasversiering op en brengen we de school in
Kerstsfeer
Op 23 december na 14:00 uur ruimen we de Kerstspullen weer op.

Aanmelden bij Wilma: wilmavanwoerden@gmail.com

Instagrampagina
Vanaf nu is onze instagrampagina: www.instagram.com/dedelftsetuin. Volgt u ons al?

Af en toe plaatsen wij leuke foto’s waarbij de kinderen onherkenbaar in beeld komen.

http://www.instagram.com/dedelftsetuin

