
 
 

 

 

Nieuwsbrief 5        8 december 2020 
 

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. 

 

Innen Ouderbijdrage 

Dit jaar is de ouderbijdrage weer vastgesteld op €65 per kind (of €40 als het kind na de 

kerstvakantie is ingestroomd). 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten die niet vanuit het schoolbudget 

betaald kunnen worden. Zoals het schoolreisje, kamp, sportdag, schooltuin, verkeerslessen en de 

vieringen. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, is dit geld hard nodig zodat we al deze leuke en nuttige 

activiteiten kunnen blijven doen met alle kinderen van onze school.  

Hoe werkt het?  

U ontvangt op dinsdag 26 januari 2021 een email met de vraag om de ouderbijdrage te betalen. 

De verzender is penningmeester-md@jan-vermeer.nl . 

U kunt dan direct met iDeal betalen of een automatische incasso regelen. 

De ouderraad ontvangt het bedrag én krijgt een overzicht wie voor welk kind al betaald heeft. 

Vergeet u te betalen? Dan ontvangt u een herinnering. Eerst per mail en later per sms. 

Met dit systeem is de opslag van uw gegevens beperkt tot uw naam, e-mail en 06-nummer.  

Heeft u een gratis Delftpas voor uw kind? Geef dan het nummer van de pas aan mij door, dan zal 

de gemeente de ouderbijdrage voor u betalen, en stuur ik geen factuur. 

penningmeester-md@jan-vermeer.nl 

 Vriendelijke groet, Inge Huisman, namens de ouderraad 

 

Joggingbroeken kleuters 

Groeit uw kleuter ook zo hard?! Weer nieuwe kleding aan moeten schaffen?  

Wij ontvangen graag de oude joggingbroeken en meisjesonderbroekjes  

om kinderen die dat nodig hebben te kunnen verschonen. 

 



 
 

  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.  

 

E-mail gestuurd aan ouders van de bovenbouw 

De leerkrachten van de bovenbouw hebben onlangs een email gestuurd over het schaatsen op 11 

december. Hierin stond een vraag aan u. We hebben gemerkt dat maar een aantal van u hierop 

heeft gereageerd. 

Dat kan 2 dingen betekenen: 

1) U heeft de email niet ontvangen of  

2) U heeft de mail niet (goed) gelezen.  

Daarom doen wij nu een dringend een beroep op u. Wanneer u  

1)  de mail niet heeft ontvangen, dan is uw email  gewijzigd en laat u ons dit dan zo spoedig 

mogelijk weten of  

2) u de mail niet (goed) gelezen heeft .  



 
 

(Kunt u uiterlijk donderdag 3 december een mailtje naar Irem 

(i.aydemir@jan-vermeer.nl) sturen als uw kind schaatsen gaat huren met daarbij de 

schoenmaat?) 

 

Wij verzoeken u dringend om zorgvuldig met de informatie/ emails om te gaan, zodat in dit geval 

elk kind kan schaatsen MET schaatsen en er in het vervolg geen misverstanden ontstaan. 

Hartelijk dank alvast!  

 

Inzamelactie Voedselbank - zalig kerstfeest! 

In elke klas staan vanaf maandag 7 december drie kratten om te vullen met spullen voor de 

cliënten van de voedselbank. Wij willen dat deze mensen ook een zalig kerstfeest beleven! 

Als ieder kind iets meeneemt zal dat zeker gaan lukken.  

Let op: de kratten worden 16 december weer opgehaald. 

Alvast hartelijk dank! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 

Op 9 december om 20:00u is er weer een MR-vergadering. Op de agenda staan in elk geval de 

volgende onderwerpen: de situatie rond corona, de nieuwbouw van de school, het AVG-plan, de 

jaarlijkse ouderenquête, het jaarplan, de werkdruk en het invalbeleid.  

Wil je ons iets meegeven op een van deze punten, wil je aanwezig zijn bij de vergadering als 

toehoorder (al onze vergaderingen zijn openbaar) of wil je ons iets anders meegeven over het 

beleid van de school? Laat het ons weten via mrmd@jan-vermeer.nl! 

 

 

mailto:mrmd@jan-vermeer.nl

