
 
 

 

 

Nieuwsbrief 6           14 januari 2021 

 

Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

De start van een nieuw jaar! Daar horen, namens alle leerkrachten,  de beste wensen bij voor een 

gezond, leerzaam  en vooral weer sociaal 2021.  

En hoe zijn we gestart...direct een lock-down, met veel meer kinderen in de noodopvang dan 

tijdens de eerste lock-down, en weer thuiswerkpakketten en online-onderwijs.  

 

Afgelopen jaar werden we overvallen door het Corona-virus waardoor veel activiteiten niet door 

konden gaan. Gelukkig was er toch nog veel dat wèl door kon gegaan: 

● De ouderraad regelde voor alle kinderen een ontbijtje zodat er toch nog een (digitaal!) 

lenteontbijt was. 

● Het mobiele moestuinteam van “Groen doet goed” aangevuld met enthousiaste ouders (en 

een oma) heeft er voor gezorgd dat de moestuin dit jaar een succes werd.  

De groente is mee naar huis genomen door de kinderen, meegenomen naar de werkweek 

van de bovenbouw, en er is soep mee gemaakt voor alle kinderen van de school.  

● De musical van groep 8 in het theater,  

● De werkweek van de bovenbouw, 

● Sinterklaas en Sinterjoop zijn langs gekomen,  

● De school is in de decembermaand versierd door de ouders 

● en alle andere mooie momenten….. 

 

Het jaar 2020 was het jaar van ons 15 jarig jubileum op de locatie Maria Duystlaan.  

De kinderen hebben een geweldige workshop “Trommelen op Rommel” gevolgd op het schoolplein. 

Daarna zijn we met de architecten van Vakwerk begonnen aan de tekeningen voor ons nieuwe 

gebouw waar we in 2022 een huis voor kinderen van 0 tot 12 jaar gaan starten 
 

 

Team-meet…..! 

We werken weer thuis ……. 
 
 



 
 

Lockdown verlengd 

Zoals u afgelopen dinsdag bij de persconferentie heeft gehoord is de lock down verlengd.  

De school zal in ieder geval tot 25 januari gesloten zijn.  

Op dit moment werken wij op school met 4 noodopvanggroepen waar we dagelijk 68 kinderen in 

opvangen. De leerkrachten vangen de kinderen om de beurt op. De medewerkers van de 

naschoolse opvang organiseren de overblijf zodat de leerkrachten het werk van de kinderen tijdens 

schooltijd na kunnen kijken.  

 

Wanneer u gebruik maakt of wilt maken van de noodopvang moet u het volgende formulier 

invullen: 

https://librijn.nl/nieuws/noodopvang-lockdown 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiC5budATbQNihboR7F4QzlCVpxwJZ8DGL8iR3jm1qiz

zx5g/viewform 

  

Vul het formulier in op een computer;  het formulier werkt niet goed op een telefoon.  

Druk na het invullen ook op verzenden anders krijg de school het formulier niet binnen.  

 

Stuur daarnaast ook een mail naar Bianca Wijnolts (directie-md@jan-vermeer.nl )met de dagen 

waarop u opvang nodig heeft zodat we zeker weten dat en wanneer uw kind komt.  

 

 

Ophalen thuiswerkpakketten 

 

Voor de kerstvakantie hebben de kinderen een thuiswerkpakket meegekregen voor de eerste twee 

weken.  

Op donderdag en vrijdag zijn de leerkrachten hard aan het werk om weer een nieuw pakket samen 

te stellen voor de komende tijd. De leerkrachten informeren u over de inhoud van dit pakket.  

 

De pakketten kunnen op vrijdag 15 januari tussen 14.15 en 16.00u opgehaald worden.  

- De pakketten voor alle onderbouwers liggen klaar in OBF. 

We zetten de buitendeur aan de achterkant voor u open. 

- De pakketten voor de middenbouw liggen klaar in de gymzaal. 

Entree via het middenbouwschoolplein. 

- De pakketten voor de bovenbouw liggen klaar in de gang van BBD 

en BBE. 

 

Als kinderen al werk klaar hebben, boeken van Lekker Lezen uit 

hebben of volle schriften hebben, kan dit vrijdag alvast op school in 

het laatje gelegd worden.  

 

We willen vragen of de kinderen van de bovenbouw zelf de 

pakketten op willen halen, de ouders kunnen dan even buiten 

wachten. Voor de onder- en middenbouw is dit lastig maar we willen zo weinig mogelijk mensen in 

het gebouw hebben zodat het veilig blijft voor onze leerkrachten.  

 

De kinderen die vrijdag 15 januari of maandag 18 januari op school zijn krijgen hun pakket op 

school en hoeven dus niet op vrijdag 15 januari tussen 14.15 en 16u naar school te komen.  

 

Wanneer kinderen nog een leesboek van de schoolbieb hebben kunnen de kinderen deze ook 

ruilen. Er zal een biebouder aanwezig zijn op vrijdag 15 januari van 14.15 tot 16.00u om samen 

met uw kind een boek te kiezen. De ouders mogen niet mee naar de bieb.  

Voor de kinderen van de midden- en bovenbouw die donderdag en vrijdag op school zijn is de bieb 

deze dagen open. Neem je biebboek mee zodat je het kan ruilen. 

 

https://librijn.nl/nieuws/noodopvang-lockdown
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiC5budATbQNihboR7F4QzlCVpxwJZ8DGL8iR3jm1qizzx5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiC5budATbQNihboR7F4QzlCVpxwJZ8DGL8iR3jm1qizzx5g/viewform


 
 

 

Bericht van de MR 
Vanavond(14 januari)heeft de MR en de directie een extra overleg betreft de situatie rondom de 

coronacrisis en het sluiten van de scholen. In dit overleg zullen we spreken over de huidige situatie 

op school en het delen van ervaringen. Punten die aan de orde zullen komen zijn de organisatie 

van het thuisonderwijs, de noodopvang en een eventuele verlenging van de scholen sluiting.  

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meeluisteren als toehoorder dan kunt u altijd contact met 

ons opnemen via het mailadres MRMD@jan-vermeer.nl.  
 

Toetsen 

De kinderen van groep 3 t/m 8 die op school aan het werk zijn gaan vanaf 18 januari de IEP 

toetsen maken voor lezen, spelling en rekenen. De kinderen die thuiswerken gaan de toetsen pas 

maken als de school weer begint.  

 

Leeswijzer toetsen voor ouders: 

groep 3-4-5  

https://drive.google.com/file/d/134VfRYgVgfLIQ8YwJqaoRjhoZxv0nNP-/view?usp=sharing 

groep 6-7-8

https://drive.google.com/file/d/1BVM6iUMGNnvqRBjv7rVJmRr2Mm-p3Ccb/view?usp=sharing  

Wanneer u meer informatie wilt over IEP: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RxTuqWrOueI&feature=emb_title 

 

Groep 8 

De ouders van groep 8 hebben een aparte brief ontvangen over de overstapprocedure van het 

primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

 

Er vinden in de oriëntatieperiode (ma 4 januari t/m vr 5 februari) op geen enkele wijze fysieke 

wervingsactiviteiten plaats van de middelbare scholen in Den Haag, Rijswijk en 

Voorburg-Leidschendam. Dat wil zeggen: 

- Geen fysieke open dagen 

- Geen fysieke voorlichtingsavonden 

- Geen fysieke bezoeken van groepjes of individuele leerlingen van groep 8 

Wel vinden er online voorlichtingsavonden plaats. U kunt deze op de websites van de scholen 

vinden.  

 

Vragenlijst 

We hebben op school 285 ouders, hiervan hebben al 117 ouders de vragenlijst ingevuld. Top!  

Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld dan kan dit nog steeds. 

 

U vindt de vragen in onderstaande link: 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/9ZF7CH6 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Tegemoetkoming schoolkosten 2020-2021 

Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u 

een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De 

tegemoetkoming loopt via de Delftpas. De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een 

gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u 

https://drive.google.com/file/d/134VfRYgVgfLIQ8YwJqaoRjhoZxv0nNP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVM6iUMGNnvqRBjv7rVJmRr2Mm-p3Ccb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RxTuqWrOueI&feature=emb_title
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/9ZF7CH6


 
 

voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas. 

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas 

bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij 

deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen.  

Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten, kijk op 

www.delftpas.nl. Wanneer u de betaling van de ouderbijdrage met een Delftpas wilt doen, moet u 

een kopie van de Delftpas, voorzien van naam en geboortedatum, voor 1 februari 2021 inleveren 

bij Bianca Wijnolts. Dit kan natuurlijk ook digitaal naar directie-md@jan-vermeer.nl. 
 

Innen Ouderbijdrage 

Op 26 januari ontvangt u een email met de vraag om de ouderbijdrage te betalen. 

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

kerstvakantie is ingestroomd).  

Omdat in verband met het Coronavirus het nog niet duidelijk is of het schoolreisje door kan gaan 

wordt voor de kinderen in de onderbouw en middenbouw €35 gerekend (of €10 voor de instromers 

na 1 januari). Als het schoolreisje door kan gaan stuur ik u een aanvullend betaalverzoek van €30. 

De kinderen uit de bovenbouw zijn gelukkig wel gewoon op werkweek geweest, en daarom is de 

bijdrage voor bovenbouwers wel €65. 

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. Daar staat u toch ook helemaal achter? 

Hoe werkt het precies?  

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

Die mail ziet er zo uit:  

  

U kunt dan direct met iDeal te betalen of een 

automatische incasso regelen. 

De ouderraad ontvangt het bedrag én krijgt een 

overzicht voor welk kind al betaald is. 

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. 

Vriendelijke groet,  

Inge Huisman, namens de ouderraad 

 

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl

