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Kerstvakantie
De week van 20 december tot 24 december is de school gesloten; dit is een onderwijsvrije week
vanwege maatregelen die de regering heeft genomen om corona-besmettingen te verminderen.
De school vangt nog wel kinderen op van ouders die een cruciaal beroep hebben. Wilt u dat uw
kind opgevangen wordt? Mail dan asap naar directie-md@jan-vermeer.nl dan kunnen wij de
opvang gaan organiseren.
Aansluitend is het kerstvakantie. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en hopen u gezond en
wel weer terug te zien op maandag 10 januari 2022!

Kerstdiner
Het kerstdiner van donderdag 23 december is verzet naar donderdag 16 december.
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…..

Neem wel een bordje, bestek en beker mee (met naam er op!) (in een tasje). Zo kunnen we de
tafel feestelijk dekken.
Vanwege de corona maatregelen zal er geen oudercafé zijn en vragen we ook geen hulpouders.
De ouders van de ouderraad zorgen wel voor een lekker toetje voor alle kinderen!

Het kerstdiner start om 17.45, de deuren gaan om 17.30 open voor alle kinderen van de school.
U kunt uw kind tussen 18.45 en 19.00 weer ophalen.
De kinderen van de onderbouw kunnen opgehaald worden bij de klas.
De kinderen van de midden- en bovenbouw komen samen met de leerkracht naar buiten.

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl


Ouderbijdrage

Beste ouders,

Graag willen wij u laten weten dat u eind januari 2022 een e-mail ontvangt van de Ouderraad via
ClubCollect om de vrijwillige ouderbijdrage te innen.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van activiteiten en voorzieningen voor
onze kinderen te dekken, bijvoorbeeld het schoolreisje, het sinterklaas- en kerstfeest, de sportdag,
de schooltuin, de bibliotheek en de schoolongevallenverzekering.

Bedankt voor het leveren van de bijdrage! De kinderen zullen er weer van genieten!

Vriendelijke groeten,
De Ouderraad Jan Vermeer MD

Studiedag

Op 25 november hebben de leerkrachten een zeer inspirerende dag gehad.

In de ochtend hebben Annemarie en Daan de leerkrachten nieuwsgierig gemaakt.
Wat is nieuwsgierigheid? Het is die intrinsieke motivatie die een uiterst belangrijke drijfveer en
startpunt is voor leren in het algemeen en voor onderzoekend leren in het bijzonder
Nieuwsgierigheid is te beschouwen als vliegwiel om leerprocessen op gang te brengen en gaande
te houden en is vooral van belang bij onderzoekend leren.
Als leerlingen bij de introductie van een nieuw onderwerp vanuit zichzelf al nieuwsgierig zijn,
mogen we hopen dat dit aanstekelijk werkt voor anderen. Het is belangrijk om kinderen
nieuwsgierig te maken als ze dat nog niet zijn, zodat hun leren doel, vaart en richting krijgt.
Deze ochtend hebben we met elkaar weer bedacht hoe we de nieuwsgierigheid bij de leerkrachten
en de kinderen aan kunnen wakkeren.

Het tweede deel van de ochtend en het eerste deel van de middag hebben we het over
klassenmanagement gehad onder leiding van Jaap de Brouwer. ( schrijver van het boek
“Perspectieven op montessori onderwijs”) We hebben de visie van Montessori op dit onderwerp
weer onder de loep genomen. Dit heeft weer inspiratie gegeven.

We hebben de dag afgesloten met 2 vragen en een stelling:

“Hoe kunnen we Coronaproof een projectafsluiting voor de school organiseren?”
“Hoe kunnen we Coronaproof weer voorstellingen met de kinderen organiseren?”

We vinden het als school belangrijk dat deze activiteiten weer door kunnen gaan.
In januari gaan we hier met een kleinere groep leerkrachten verder over in gesprek.
We hopen dan een Corona-vriendelijke oplossing te vinden!

“Als iedereen 4 dagen per week gaat werken is het leerkrachtentekort in Nederland opgelost”

We hebben bij de leerkrachten nagevraagd wat ze nodig zouden hebben om 4 dagen per week te
komen werken. De oplossingen waren heel divers; van een huishoudster tot aan extra weekdagen
om aan andere activiteiten dan werk te besteden. Niet 1-2-3 geregeld dus..!

De schoolbieb
Er is vijf dagen per week gedurende anderhalf uur een biebouder aanwezig in de bieb. Alleen dan
is de bieb open en kunnen er boeken geleend worden. Deze biebouder helpt de kinderen met het
uitzoeken van de boeken. Er is een roostertje op welke dagen welke bouwen aan de beurt zijn om
naar de bieb te gaan. Wanneer een specifiek kind naar de bieb mag gaan - en of er ook
bijgehouden wordt hoe vaak iemand gaat - dat wordt door de leerkrachten geregeld.



Boeken uit de schoolbieb blijven op school en kunnen niet mee naar huis worden genomen.
Om boeken voor thuis te lenen, kun je naar DOK.
Voor de kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, is er bij DOK Voorhof het Taalhuis
waar ze (voorlees)boeken hebben die extra geschikt zijn voor het leren van de Nederlandse taal.


