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Corona update

Het Coronavirus heeft na de kerstvakantie ook onze school gevonden.
Op dit moment heeft de helft van de kinderen en de leerkrachten het virus gehad.

Na de kerstvakantie zijn er 4 klassen een aantal dagen in quarantaine gegaan. Deze leerkrachten
hadden snel de thuiswerkpakketen klaargelegd voor de kinderen en schakelden snel over naar
online onderwijs.
Daarna veranderde de quarantaineregels waardoor gezonde kinderen weer gewoon naar school
konden komen en niet meer heel de klas thuis hoefde te blijven. Dit was heel fijn maar voor
sommige leerkrachten was het ook wel heel spannend dat er kinderen in de klas waren waarbij de
broertjes of zusjes thuis zaten met Corona. Nog steeds waren er veel kinderen afwezig en bij de
ingangen werden iedere dag weer nieuwe thuiswerkpakketen klaargelegd voor de kinderen die er
niet waren. Leerkrachten hebben extra gewerkt om er maar voor te zorgen dat de kinderen naar
school konden blijven gaan.

Al met al heeft de afgelopen periode veel gevraagd van de flexibiliteit van de leerkrachten….
maar ook van de ouders die de kinderen weer thuisonderwijs hebben gegeven. Dank jullie wel!

De komende periode staat in het teken van het loslaten van de maatregelen. Kunnen we straks de
kinderen weer een hand gaan geven als ze binnenkomen? Mogen ouders weer komen observeren
in de groep? Is er weer een projectafsluiting mogelijk? Over al deze vragen zullen we met team in
gesprek gaan om te bekijken wat er straks weer mogelijk is. Het is fijn dat we weer na mogen
denken over de mogelijkheden maar tegelijkertijd is het voor sommige leerkrachten ook weer
spannend.

Vertrek Eveline

Eveline Kievith (OBE) stopt per 1 augustus met werken op onze school.
Ruim 14 jaar geleden kwam Eveline hier werken op een kleine school in opbouw. Ze heeft genoten
van alles wat hier kon, mocht en gebeurde. Sinds die tijd is de school uitgegroeid tot een gezellige,
goed lopende Montessorischool van 9 klassen. Veel nieuwe mensen zien komen, sommigen ook
weer zien gaan, veel nieuwe ideeën gehoord en uitgevoerd.



Als de school straks het nieuwe gebouw betrekt zal er nog veel meer gaan veranderen.
Er zijn in al die jaren veranderingen geweest waar Eveline voor de volle 100% achter kan staan
(zoals het continurooster), maar er zijn ook zaken waar zij zich niet in kan vinden.
Zij is hierdoor tot de conclusie gekomen dat het tijd werd voor een andere werkplek.

Eveline gaat per 1 augustus werken op de Prinses Catharina Amaliaschool in Leidschenveen.
Fulltime, weer een kleutergroep.
Gelukkig heeft zij nog tot het einde van dit schooljaar om te genieten van al het goede en om alles
af te ronden met de kleuters, ouders en collega’s.
Wij vinden het heel jammer dat zij weggaat, maar begrijpen haar besluit.
Wij zullen tzt een gepast afscheid organiseren. We zullen u hiervan later op de hoogte brengen.

Van de MR

Op maandag 31 januari hebben we het derde MR overleg van het jaar gehad.
Tijdens deze avond hebben we samen met de directie gesproken over de situatie rondom de
coronamaatregelen en de voortgang met betrekking tot de inzet van de NPO - gelden. Dit extra
geld, dat vrij is gekomen vanuit de overheid, wordt gebruikt voor het extra ondersteuning bij het
inhalen van eventuele onderwijsachterstanden die door de thuisonderwijs periode zijn opgelopen.
De MR heeft aan het einde van het vorige schooljaar ingestemd met het plan dat de school heeft
opgesteld voor de besteding van dit geld en bespreekt de voortgang met de directie tijdens de MR
vergaderingen. Verder hebben we gesproken over de nieuwbouw, personeel en het lerarentekort
en het inspectiebezoek van 4 november.

Via deze weg willen we ook Bastienne bedanken voor haar inzet in de MR de afgelopen jaren. We
wensen haar veel succes en plezier bij haar nieuwe school en werkzaamheden. Daarnaast heten
we Moniek Rijgersberg welkom in de MR.

Als je vragen hebt over het beleid van de school in het algemeen en je komt er met de leerkracht
of directie niet uit, dan kun je ons bereiken via mrmd@jan-vermeer.nl.
De eerstvolgende vergadering is op maandagavond 14 maart. De MR-vergaderingen zijn openbaar
en online via google meet. Je bent welkom als toehoorder! Aanmelden kan via
mrmd@jan-vermeer.nl.
Hartelijke groet, de MR: Leonie van Dinter (moeder van Claire (MBF) en Féline, voorzitter), Martine
Middel (moeder van Ties (BBD) en Eline (MBF)), Annemarie vd Arend (leerkracht MBE) en Moniek
Rijgersberg (leerkracht OBD).

Bericht van de ouderraad
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft op 28 januari een verzoek ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, waarmee
de kosten van activiteiten en voorzieningen onze kinderen worden betaald, bijvoorbeeld het
schoolreisje, het sinterklaas- en kerstfeest, de sportdag, de schooltuin, de bibliotheek en de
schoolongevallenverzekering.
Hartelijk dank aan de ouder(s)/voogd(en) die de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald!
Op 23 februari wordt een tweede betalingsverzoek gestuurd naar circa 40% van de
ouder(s)/verzorger(s) die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald. Zie onderstaande
figuur!
Hartelijk dank voor uw bijdrage. De kinderen zullen er weer van genieten!
Vriendelijke groeten,
Ouderraad Jan Vermeer Maria Duystlaan
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Dear parent(s)/guardian(s),
On 28 January you have received a request to pay the voluntary parental contribution, which is
used to pay for the costs of activities and facilities
to cover our children, for example the school trip, the Sinterklaas and Christmas party, the sports
day,
the school garden, the library and the school accident insurance.
Thank you very much to the parent(s)/guardian(s) who paid the voluntary parental contribution!
A second payment request will be sent on 23 February to around 40% of the parent(s)/guardian(s)
who did not pay the voluntary parental contribution yet. Please see the figure below!
Thank you very much for your contribution. The kids will enjoy it again!
Kind regards,
Parents Council Jan Vermeer  Maria Duystlaan

Schooltuin
Beste ouders, verzorgers en kinderen groep 4.
De winter is op zijn retour, dit betekent dat we weer aan de slag kunnen gaan met de
schooltuintjes. Medio maart willen we gaan beginnen; wat gaan we dan doen?
De opzet is dat er groepjes van gemiddeld 6 kinderen worden gemaakt, waarbij we voor elk
groepje 2 ouders zoeken die met de kinderen van het zaaien tot het oogsten met de kinderen
willen werken. We willen van 12.45-14.00 uur met de groepjes gaan werken, afhankelijk van wie
welke dag kan maken we een schema. Gemiddeld is de tijds investering 2 uren per 2 weken omdat
je mee rouleert met je groepje.
Bij deze zijn alle papa's en mama's, verzorgers, opa's en oma's, alvast geïnformeerd over de
schooltuinen groep 4, verdere informatie zal nog volgen.
Aanmelden bij directie-md@jan-vermeer.nl

Kindercoaching middenbouw en bovenbouw



In deze rare tijden hebben kinderen soms wat extra aandacht nodig om zich fijn te voelen.
Kinderen hebben vaak de behoefte om over gevoelens te praten. In de klas of thuis is daar niet
altijd ruimte of tijd voor. Wij willen als school deze ruimte en tijd wel geven aan de kinderen.

Wij hebben een kindercoach bereid gevonden om met kleine groepjes kinderen aan de slag te
gaan. U kunt uw kind hiervoor opgeven door te mailen naar nipiokind@gmail.com .
Ook de leerkrachten kunnen kinderen opgeven. Wanneer dat gebeurt zal de leerkracht u hierover
informeren.
Wanneer uw kind op de dag van de kindercoaching naar de NSO gaat kan hij/zij gewoon meedoen.
Na afloop wordt uw kind naar de NSO gebracht.

Wat is een kindercoach?
Een kindercoach kijkt naar wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en zich weer fijn te
voelen. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Als een kind moeite
heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan een kindercoach helpen.
Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens.

Een kindercoach heeft een positieve werkwijze. Er wordt oplossingsgericht gewerkt. Er wordt dus
niet naar de problemen, maar naar mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind gekeken.
Deze hulp heeft vaak een positieve invloed op een kind, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te
zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan.
Een kindercoach geeft geen therapie en voert geen diagnostisch onderzoek uit, zoals een
intelligentieonderzoek of een onderzoek naar ADHD of autisme. Hiervoor ga je naar een
kinderpsycholoog of orthopedagoog. Kindercoaching is er voor hulpvragen die nog passen binnen
de normale ontwikkeling van een kind.

Door wie worden deze lessen gegeven? Even voorstellen: Nefèli
“Mijn naam is Nefèli, ik ben de moeder van LouLou (MBE)
Door haar en alle andere leuke kinderen op deze wereld ben ik geïnspireerd geraakt om
kinderyogadocent en kindercoach te worden.
Met de oefeningen die we gaan doen, wil ik de kinderen handvatten geven om (nog) meer in hun
“eigen” kracht te komen en te ontdekken hoe ze dat zelf kunnen doen.
Ik kijk uit om samen met de kinderen op een interactieve, inspirerende manier op
ontdekkingstocht te gaan.”

Cursus duur en data:

Middenbouw 6 keer van 14.15-15.15 uur
dinsdag 8,15,22,29 maart, 5,12 april

Bovenbouw 6 keer van 14.15-15.15 uur
woensdag 9,16,23,30 maart, 6,13 april

Middenbouw 6 keer van 14.15-15.15 uur
dinsdag 10,17,24,31 mei, 14, 21 juni

Bovenbouw 6 keer van 14.15-15.15 uur
woensdag 11,18,25 mei, 1,8, 15 juni

IEP toetsen groep 3 tot en met 8

In de maanden januari en februari maken alle kinderen van groep 3 tot en met 8
IEP toetsen van spelling, rekenen en lezen in de klas.

De toetsen worden nagekeken en de leerkrachten analyseren de resultaten.
U vindt een overzicht van de resultaten van de gemaakte toetsen en de uitleg hierover in de
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verslagmap van uw kind.
Vergeet dus niet de verslagmap van uw kind weer in te leveren als deze nog thuis ligt.

Wanneer er geen bijzonderheden zijn waargenomen door de leerkracht bij de toetsen van uw kind
wordt u niet uitgenodigd voor een gesprek. Na de toetsen in juni hebt u wel weer een gesprek met
de leerkracht over uw kind. De verslagmap wordt rond 14 maart aan uw kind meegeven als u geen
gesprek hebt met de leerkracht.

Wanneer er wel bijzonderheden zijn waargenomen of er wordt een plan van aanpak voor uw kind
gemaakt dan wordt u wel voor een gesprek uitgenodigd. De gesprekken zullen plaatsvinden in de
periode van 14 tot 25 maart. In dit gesprek wordt toegelicht aan welke doelen uw kind de
komende periode gaat werken. De map wordt tijdens het gesprek aan u overhandigd. Wanneer de
gesprekken digitaal zijn, krijgt uw kind de map al eerder mee naar huis.

De kinderen van groep 8 zullen de IEP-toets resultaten ontvangen bij het definitief advies gesprek
begin februari en voor hen zal er dan in maart geen verslagmap klaar liggen.

Voor alle ouders is er op maandag 14 maart om 20.00 uur een online meeting,
Deelnemen via Google Meet
meet.google.com/fsx-ebte-jce

over hoe u de resultaten van de IEP-toetsen kunt lezen. Dit is een algemene bijeenkomst.
Hier zullen we niet uw vragen over de resultaten van uw kind beantwoorden.
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