
 
 

 

 

Nieuwsbrief 4      17 november 2020 

 
 

Schoolfruit  

De komende weken krijgt uw kind op school weer schoolfruit.  

Elke week zijn er drie soorten fruit (maar soms ook groente) om als extraatje te eten, 

naast dat wat uw kind al van thuis meekrijgt. Het is immers algemeen bekend dat de 

meeste mensen onvoldoende groente en fruit tot zich nemen.  

In de eerste week hadden we bananen, appels en wortels; in de meeste klassen waren de 

wortels favoriet! Elk jaar blijkt weer: zien eten doet eten. Soms blijk je iets best te lusten als het 

in kinderportie wordt aangeboden. En zeker als je je vrienden er van ziet smullen! 

Om het allemaal corona-proof te houden wordt het fruit zoveel mogelijk in portieverpakking 

aangeleverd, zodat er in de klas niets gesneden hoeft te worden. 

 

Bovenbouw naar theater gaat niet door. 

Op maandag 30 november zou de gehele bovenbouw naar theater de Veste gaan om te genieten 

van de voorstelling Het einde van het begin van het einde. Helaas gaat ons bezoek niet door in 

verband met de aangescherpte maatregelen.  

 

 

Sinterklaasfeest - vrijdag 4 december 

Hoera, ook dit jaar komt Sinterklaas ons weer met een bezoek vereren! 

Hij zal op vrijdag 4 december alle klassen langsgaan en waarschijnlijk ook nog iets 

leuks en iets lekkers voor ons 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 4 december verwachten we de kinderen gewoon de hele dag op school. 

  

Sinterklaasfeest in de bovenbouw - 4 december 

We hebben maandag 2 november in de bovenbouw lootjes getrokken. Vrijdag 4 december vieren 

we met de kinderen het sinterklaasfeest. We doen dit in de bovenbouw met surprises.  

De surprises worden op donderdag 3 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 

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 - 11 december 

De kinderen in de bovenbouw krijgen van Sinterklaas altijd een toegangskaartje voor de 

schaatsbaan. Het is nu nog onduidelijk of dit schaatsuitje door kan gaan in verband met de corona 

maatregelen. We hebben een optie genomen op het afhuren van de schaatsbaan op vrijdag 11 

december. Mocht het doorgaan dan hebben we heel wat auto’s nodig die ons, 78 leerlingen, naar 

de baan in Zoetermeer kunnen brengen en ook weer ophalen. Het zou fijn zijn als u die datum in 

uw agenda vrij kunt houden. We vertrekken om 9.30u en zijn om 13.45u weer terug op school.  

 

 

Studiemiddag 9 december - kinderen om 12 uur vrij  

Dat is fijn; op woensdag 9 december hebben de leerkrachten een studiemiddag en zijn de kinderen 

al om 12u vrij. Lekker spelen met de sinterklaascadeautjes……! 

De kinderen lunchen die dag thuis. 

 

 

  Kerstfeest op de Jan vermeer  -  “Licht in de duisternis” 

 

Op donderdag 17 december is het kerstdiner op onze school.  

De kinderen gaan deze dag om 12.00u naar huis.   

Geen lopend buffet dit keer, maar iets ludieks: kerstdiner uit je (brood)trommel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We vragen u om een mooi trommeltje te 

vullen voor uw eigen kind. Grote eters 

kunnen twee trommeltjes meenemen. 

 
We vinden het voor de kinderen heel 

belangrijk dat we toch gezellig samen eten, 

iedereen mooi aangekleed, in het donker naar school, kaarsjes aan, muziekje erbij….. 

Vanwege de corona maatregelen zal er geen oudercafé zijn en vragen we ook geen hulpouders. 

 

Het kerstdiner duurt een uur, met wisselende begin- en eindtijden per bouw om opstoppingen bij 

het hek te voorkomen; 

- OB 17.30u - 18.30u 

- MB 17.40u - 18.40u 

- BB 17.50u - 18.50u 



 
 

 

Na afloop van het kerstdiner stoppen de kinderen hun trommeltje(s) weer in hun rugzak, die gaat 

op hun rug. Vervolgens lopen we met zelfgemaakte lampionnen in een mooie optocht over het 

schoolplein naar de wachtende ouders. Loopt u daarna met uw kind nog een stukje door Delft?  

Dat moet een prachtig gezicht zijn als al die lichtjes zich verspreiden door de stad! 

 

Om ook een lichtje in de duisternis te kunnen bieden aan de cliënten van de voedselbank zullen we 

voor hen een inzamelingsactie houden. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief! 

 

 

19 december start kerstvakantie 

De kerstvakantie is dit jaar van 19 december tot en met 3 januari. 

We wensen u allen bij deze alvast hele fijne feestdagen. 

 
 

Van de MR 

 

Wij zijn Leonie van Dinter (moeder van Claire uit MBF en Féline die nog niet op school zit), Martine 

Middel (moeder van Ties uit MBE en Eline uit MBF), Annemarie van der Arend (leerkracht MBE) en 

Bastienne Bishop (leerkracht bovenbouw).  

 

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 splitsing van de Jan Vermeerschool in 2 zelfstandige locaties 

en over de maatregelen rondom het coronavirus. Ook nu nog is dat een belangrijk onderwerp in de 

overleggen tussen MR en directie. Daarnaast gaan we dit schooljaar ook adviseren over de 

nieuwbouwplannen voor de school. Onze vergaderingen zijn openbaar: daarbij zijn jullie dus altijd 

welkom! De eerstvolgende vergadering is op woensdagavond 9 december. Wil je daarbij 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. 

mailto:mrmd@jan-vermeer.nl


 
 

 

 

Luizen pluizen 

 

Uw kind werd op school regelmatig gecontroleerd op luizen en neten.  

In corona-tijd doen wij dit echter niet. 

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. 

 

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  

 

 

 Werkweek bovenbouw - retrospectief 

Het lijkt alweer lang geleden de werkweek naar Drenthe. Wat hebben we het daar fijn gehad en 

veel gedaan. We laten de foto’s voor zich spreken. Namens het leerkrachtenteam willen we alle 

ouders die mee waren enorm bedanken voor hun tijd, enthousiasme en positieve inzet.  

 

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


 
 

Buitenspelen in de bovenbouw 

In de periode voor de herfstvakantie is er door de bovenbouw een panel gekozen om de afspraken 

voor het buitenspelen vast te stellen. Dit ging als volgt: Elke leerling kon aan de klas zijn of haar 

belangrijkste punten over het buitenspelen vertellen. Naar aanleiding daarvan zijn uit elke 

bovenbouwgroep twee kinderen gekozen. Deze 6 kinderen hebben met elkaar vergaderd over drie 

punten. 

Hoe gaan we om met elkaar?  

Hoe gaan we om met de natuur? 

Hoe gaan we om met de materialen? 

Nadat deze zes kinderen hierover afspraken hadden gemaakt, hebben ze die gepresenteerd in de 

bovenbouw. De andere leerlingen konden hier nog op reageren. Er waren geen aanpassingen 

nodig, dus nu hangen de afspraken in elke klas. Iedereen heeft het ondertekend en staat dus 

achter de afspraken. Dat is nog eens fijn buitenspelen. 

 Thema bovenbouw - staatsinrichting 

In de bovenbouw zijn we 27 oktober gestart met het thema staatsinrichting. De kinderen hebben 

lessen gevolgd over Prinsjesdag, wie is de baas in Nederland en verkiezingen. Ze leren de 

beginselen van debatteren, bedenken argumenten bij een stelling en verdedigen die dan. Aan het 

einde van het thema, 9 december, kunnen de meeste kinderen uitleggen wat verkiezingen zijn, 

begrijpen ze hoe de/een (grond)wet tot stand is gekomen en hebben ze kennis gemaakt met de 7 

belangrijkste figuren die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de Nederlandse Staat.  

 

 

 



 
 

 Oproep van MBD 

Heeft u nog lege wc-rolletjes of flessen met een brede opening waar een waxinelichtje in past 

over? Stuurt u ze dan mee naar MBD? We kunnen ze goed gebruiken voor onze komende 

kunstactiviteiten tijdens de feestdagen. Alvast dank! 

 

 

 Een kijkje in MBD 

De afgelopen weken zijn de kinderen ondergedompeld in ons tweede kosmisch project: 

“Uitvindingen”. Dit past in de grote vertellingen van Montessori onder het deel van de Mens en wat 

de mens heeft uitgevonden om zijn omgeving te veranderen. 

 

Het is mooi om te ontdekken dat er veel lampjes aan gingen bij veel kinderen. Onze groep zit vol 

jonge uitvinders die uit bestaande apparaten weer nieuwe dingen aan het uitvinden zijn. De 

kinderen leerden over bekende uitvinders zoals Edison en Leonardo da Vinci.  

 

Ook over verschillende uitvindingen die we nog steeds (thuis) gebruiken zoals verschillende 

soorten voertuigen hebben we filmpjes bekeken, verhalen gelezen en lesjes gehad. We hebben 

geleerd over alle delen van de fiets, zijn bezig onze eigen raket te ontwerpen en kunnen daar een 

verhaal over schrijven.  

 

De oudste kinderen zijn begonnen met het grote vermenigvuldigbord grote keersommen onder 

elkaar te oefenen en de kinderen oefenen verder veel met de tafels. We hebben ook geleerd hoe je 

met de “fiets-regel” woorden met een v of f goed kunt opschrijven. Sommige kinderen oefenen al 

flink met de iets moeilijkere “pauw-regel”waar we leren of we iets nou met au of ou moeten 

schrijven. 

 

Onze jongste lezers oefenen hard alleen, samen of onder begeleiding aan het ontcijferen van wat 

er nou in al die mooie boeken te lezen valt. En soms laten ze dat dan ook horen aan de groep. 

Supertrots zijn ze dan! 

 

De feestdagen zijn weer bijna daar. Hoe leuk zou het zijn om onze kinderen thuis ook een keertje 

een leuk kaartje te laten schrijven aan een familielid dat misschien alleen woont? 

En heel fijn dat we u ook weer gesproken hebben of nog spreken tijdens de oudergesprekken, 

maar dan ietsjes anders:-). 

 

Tot gauw, in MBD! 

 

                  

Meterslange verhalen schrijven.   Uitvinders in actie.              project woorden oefenen. 

 

 



 
 

Ouderraad  

 

Onze gymmeester Vincent kreeg ook van de ouderraad een prachtig cadeau voor zijn zoontje 

Pelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 oktober, de dag van 

de leerkracht, werd er 

een goed gevulde 

fruitmand bezorgd. We 

hebben ervan gesmuld! 

 

Hartelijk dank, ouderraad, voor deze leuke acties! 

 

 Voorstelling BBF 

Vrijdag 13 november heeft bovenbouw F een voorstelling gegeven. Helaas dit keer zonder ouders.  

Sinterklaas had zijn magische ring toevertrouwd aan Pietje Paniek. Pietje Paniek was in slaap 

gevallen, waardoor de twee neppe pieten de ring konden stelen.  

Gelukkig was er een goed detective bureau. Zij hebben, door met de andere pieten van 

Sinterklaas samen te werken, de daders en de ring weer kunnen vinden.  

Pietje Paniek kreeg wel 10 maanden pakarrest...  

 

 


