
 
 

 

 

Nieuwsbrief 8           28 januari 2021 

 

Persconferentie 2 februari 

Dinsdag 2 februari is er weer een persconferentie. Hier horen wij of de school maandag 8 februari 

weer open mag, of dat we langer dicht moeten blijven.  

Wij wachten dit moment af en zullen u donderdag 4 februari, in de volgende nieuwsbrief, op de 

hoogte stellen van hetgeen voor onze school van toepassing is. 

 

Afstand houden 

Voor alle juffen en meesters die nu in de noodopvang aan het werk zijn is het best spannend met 

al die kinderen op school.  

Voor iedereen is het anders, sommigen zitten zelf in de risicogroep of hebben gezinsleden die tot 

deze groep behoren.  

Iedereen wil gezond blijven en omdat het nog niet duidelijk is of de Britse variant van het 

Coronavirus besmettelijker is via kinderen houdt een aantal leerkrachten consequent 1,5 meter 

afstand tot de kinderen. Niet uit onwil dus, maar uit voorzorg. Wij rekenen op uw begrip. 

 

Juffen en meesters zijn verwend 

Deze week was er wel heel leuke post voor de juffen en meesters. De leraren die op school waren 

hebben heerlijk gesnoept. Dank je wel, lieve kinderen! (en ouders) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soep maken bij Marie in de Bocht 

De kinderen van de middenbouw hebben deze week heerlijke tomatensoep voor alle juffen 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

Knutselen in het atelier 

De medewerkers van de NSO werken tijdens de lockdown ook onder schooltijd zodat ze de 

leerkrachten kunnen ondersteunen in de noodopvang. Deze week was het atelier open.  

De kinderen hebben genoten.  

 



 
 

 

 

 

 

Bijdrage Stichting Vrienden 

U heeft deze week een brief van de stichting ontvangen met een betaalmogelijkheid: 

https://docs.google.com/document/d/1MqLsROLUS5fX-82lWosB4lRot3G5XCP

5ZHA9afJg30U/edit?usp=sharing 

 

De stichting is niet alleen op zoek naar geld maar we zoeken ook een nieuw bestuurslid. 

 

Wat is de stichting Vrienden precies?  

 

In juli 2002 werd naar aanleiding van de beperkte financiële middelen van de Ouderraad de 

stichting Vrienden Jan Vermeerschool opgericht. 

Het doel van de stichting is om via donaties van ouders, subsidies en acties geld in te zamelen om 

extra's voor de school mogelijk te maken. Als rechtspersoon kan het bestuur fondsen benaderen. 

Jaarlijks wordt er in een brief om een donatie van de ouders gevraagd. Vanuit de doelstelling van 

de stichting wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld aan de Ouderraad die daar via de 

werkgroepen een besteding aan geeft. De stichting werkt nauw samen met de het team en de 

Ouderraad om de acties en de bestedingsdoelen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat er 

leeft en nodig is in de school. 

De eerste actie van de stichting was een Wenskaartenproject. Alle kinderen hebben op school een 

tekening gemaakt die iets met kerst of nieuwjaar te maken moest hebben. Door de kinderen en 

het team zijn er 8 geselecteerd om een wenskaart van te maken. Van de opbrengst is voor de 

school een geluidsinstallatie aangeschaft. De opbrengsten van andere acties zijn gegaan naar 

speeltoestellen/speelmateriaal voor de schoolpleinen.  

Van de giften van ouders is er voor elke klas €100,- te besteden voor culturele activiteiten, iedere 

locatie krijgt €250,- om zelf te besteden. De ouderraad krijgt ieder jaar €1000,- van de stichting. 

De ouderraad heeft dit geld de laatste 6 jaar aan het jaarboek besteed. 

https://docs.google.com/document/d/1MqLsROLUS5fX-82lWosB4lRot3G5XCP5ZHA9afJg30U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MqLsROLUS5fX-82lWosB4lRot3G5XCP5ZHA9afJg30U/edit?usp=sharing


 
 

Door het werven van fondsen zijn een aantal heel leuke activiteiten op de school mogelijk 

geworden, zoals muziek- en dansprojecten, kookspullen voor de onderbouw, een draadloze 

microfoon ,de aanschaf van muziekinstrumenten en de musical van groep 8. 

Op deze manier probeert de stichting, naast de vrijwillige ouderbijdrage, het onderwijs aan uw 

kind op de Jan Vermeerschool met behulp van extra financiële ondersteuning te verrijken. 

 Het stichtingsbestuur heeft de volgende samenstelling: 

● Penningmeester Thomas Tolsma   

● Haukit Yu 

● Dolf Manschot 

● Russell Kerkhoven 

● Coen van Kranenburg 

● Lid team Karin Keizer   

● Lid team Bianca Wijnolts 

Wilt u meer weten of deelnemen aan de volgende vergadering? Stuur een mail naar 

directie-md@jan-vermeer.nl en we nodigen u uit! 

 

 

Thuiswerken tijdens de lockdown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Balansoefeningen uit het thuiswerkpakket. 
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Heeft u nog een leuke foto of een mooi werkje? Stuur hem naar directie-md@jan-vermeer.nl dan 
plaatsen we hem in de volgende nieuwsbrief 
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