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Schoolfruit
Vanaf de week van 15 november krijgt uw kind 20 weken lang weer schoolfruit op school .
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.
Elk jaar blijkt weer: zien eten doet eten. Soms blijk je iets best te lusten als het in kinderporties
wordt aangeboden. En zeker als je je vrienden er van ziet smullen!

Nieuwbouw
De tekeningen van het nieuwe gebouw zijn klaar, we zijn nu bezig met de laatste loodjes. We zijn
met de gemeente en de architect in gesprek over de kosten van het nieuwe gebouw. Natuurlijk
moet er bezuinigd worden en kunnen niet al onze wensen werkelijkheid worden. Dus de komende
weken zijn spannend of er toch zoveel mogelijk wensen vervuld kunnen worden. Als dit allemaal
vlot verloopt hopen we nog voor de zomervakantie te starten met de nieuwbouw.
Het zwembad, dat nu op de plek van de school staat, zal eerst worden gesloopt. Volgende week
wordt eerst alles aan de binnenkant van het gebouw gesloopt en later de rest van het gebouw.
Ze hopen in februari klaar te zijn met de sloop.

Aanmelden broertjes en zusjes
Zijn er nog zusjes en broertjes geboren tussen 1-10-2018 en 30-09-2019 die nog niet aangemeld
zijn op onze school dan horen we dat graag.
Stuur een mailtje naar directie-md@jan-vermeer.nl dan houden we een plekje voor hen vrij!

Missende bibliotheekboeken
Sinds de corona lockdown missen we in de bibliotheek nog steeds heel veel boeken.
Leest u vanavond voor uit De Gorgels, dat leuke boek van Jochem Myer?  Kijkt u dan even of dit
misschien het exemplaar van school is. Of over de grote witte hond die zomaar aan kwam lopen bij
de boerderij van Kik? Ja, de hond Sam, uit Toen kwam Sam?  In de schoolbieb hebben we nu
alleen nog het vervolg, maar we willen dit boek ook graag terug! De boomhut van 39
verdiepingen, ook niet teruggekomen.  We missen ook Minoes zo erg,  die hoor je toch wel te

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl


hebben in een goede bibliotheek, en een hele serie M3 boekjes, waaronder Vos en Haas – Uil is
een kok , die zo goed bij het Kinderboekenweek thema had gepast….

Over die M3 boeken: waarschijnlijk zijn de kinderen die ze geleend hebben inmiddels al op een
ander leesniveau, en liggen de boeken ergens ongebruikt in een hoekje. We willen ze echt graag
terug!
We hadden net een aantrekkelijk en spannend boek gekocht over de kracht van de dino’s , dat
heel populair was, en nu mist. En we missen een boek over leeuwen – lastig als je net daar een
spreekbeurt over wilt houden!
En het boek over pony’s wordt gemist, dat werd zo graag geleend .

Dit zijn slechts enkele van de boeken die we nog missen. Wilt u thuis nog een keer goed zoeken
met uw kind(eren) om te kijken of er nog boeken van de schoolbieb ergens thuis rondzwerven?
Het zou zonde zijn als we ons budget van dit jaar moeten gebruiken voor het opnieuw aanschaffen
van titels die we al hadden. We kopen daar liever weer nieuwe, recent verschenen boeken voor. Zo
houden we onze bibliotheek up to date en kunnen de kinderen aantrekkelijke boeken blijven
kiezen.

Sinterklaasfeest - vrijdag 3 december
Hoera, ook dit jaar komt Sinterklaas ons weer met een bezoek vereren!
Hij zal op vrijdag 3 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 3 december verwachten we de kinderen gewoon de hele dag op school.

Sinterklaasfeest in de bovenbouw - 3 december
We hebben vrijdag 29 oktober in de bovenbouw lootjes getrokken. Vrijdag 3 december vieren we
met de kinderen het sinterklaasfeest. We doen dit in de bovenbouw met surprises.
De surprises worden op donderdag 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
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 10 december
Vrijdag 10 december zal heel de bovenbouw weer gaan schaatsen op de ijshockeybaan van
Silverdome in Zoetermeer. We verzamelen om 11.15u en vertrekken om 11.30u.
Om 14 uur zijn we weer terug op school.
Er mag geschaatst worden op hockey-, kunstschaatsen en noren. De kinderen kunnen schaatsen
huren voor € 4 per paar. Als uw kind schaatsen wilt huren, dan graag voor 1 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 donderdag 9 december mee!
Handschoenen zijn op de baan verplicht.

Om dit uitje te kunnen doen, 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 10 december krijgt u op school te horen welke kinderen er bij u in de auto zijn
geplaatst. Alvast bedankt namens de bovenbouw.

https://docs.google.com/document/d/1M5CtKAbvvWiSeCMtIX7LbpW12hkT5GJaVCV5MhfuE3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M5CtKAbvvWiSeCMtIX7LbpW12hkT5GJaVCV5MhfuE3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q71tJuJQ6eTxGnjeC_O24hp4vGHNOAJH3JpDY-8iZ4k/edit?usp=sharing


Kerstdiner 23 december - ‘s middags vrij!
Op donderdag 23 december is ‘s avonds ons traditionele kerstdiner.
De kinderen zijn die dag vanaf 12u vrij om thuis iets lekkers klaar te maken.
‘s Avonds verwachten we alle kinderen weer op school.
Eerder was het diner in lopend buffet vorm; iedereen nam een gerecht mee om te delen. Of dat dit
jaar zo zal zijn is nu nog even de vraag. Het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat vanwege
coronamaatregelen we nog geen eten mogen delen. Dan geeft u uw kind een leuk gevuld
trommeltje mee dat we bij kaarslicht en met kerstmuziek op de achtergrond in het klaslokaal
leegeten. We houden u op de hoogte.

25 december start kerstvakantie
De kerstvakantie is dit jaar van 25 december tot en met 9 januari.

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.

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
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