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Start project ‘Reis over de aarde’
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met ons een schoolbrede project.
Het thema is ‘Reis over de aarde’. Elke klas heeft een ander land waar de kinderen zich de
aankomende 5 weken op focussen. De volgende landen komen aan bod:

OBD Egypte
OBE Nederland
OBF China

MBD Griekenland
MBE Groot-Brittannië
MBF Scandinavië

BBD Mexico
BBE Japan
BBF Marokko

Tijdens de laatste projectweek gaan de kinderen op ‘wereldreis’ waarbij ze gedurende de dag drie
verschillende landen gaan bezoeken binnen school. Bij elk land krijgen ze een passende les met
verwerking.
We denken nog na over een passende afsluiting waar de ouders ook welkom zijn.
Wel weten we de datum van deze afsluiting: woensdagavond 13 april van 17:00 uur tot
18:30 uur. De kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij zodat de leerkrachten deze avond kunnen
voorbereiden.
We zoeken nog ouders die op 13 april na 12.30u kraampjes op kunnen zetten op het schoolplein
en ouders die op 13 april om 18.30u kunnen helpen met het afbreken van de kraampjes.
Vele handen maken licht werk!  Graag aanmelden bij directie-md@jan-vermeer.nl.

Nieuwbouw

De sloop van het zwembad is tijdelijk
stilgelegd omdat er eerst een trafohuisje van
Stedin verplaatst moet worden. Nu er een
nieuwe plaats is gevonden is er een nieuwe
planning voor de sloop gemaakt. De planning
is dat ze in september weer verder gaan
slopen.

Door de vertraging is er wel een nieuwe
subsidie vrijgekomen bij de gemeente Delft,
natuurinclusief bouwen.  Hierdoor kunnen we We hopen dat de eerste paal van het nieuwe

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl


het wegbezuinigde sedumdak toch weer
bouwen. Ook is er hierdoor meer geld
beschikbaar voor groen op het schoolplein.
Hier zijn we heel blij mee.

gebouw op 1 januari 2023 de grond in gaat
zodat we op 1 januari 2024 kunnen verhuizen.

Oekraïne
Bij de naschoolse opvang zijn de kinderen volop aan het bakken en aan het knutselen en spulletjes
verkopen voor Oekraïne. Iedere dag wordt er een kraampje buiten gezet op het bovenbouwplein
om alles te verkopen. Ouders die dat leuk vinden kunnen tegen vergoeding een partijtje voetballen
met Kevin! Meld je aan bij patricia@delangekeizer.nl zodat Kevin zich voor kan bereiden.

Feestelijke heropening van de bibliotheek

Er is een nieuw, professioneel computerprogramma aangeschaft voor de bibliotheek. Alle 1900
boeken moesten opnieuw ingevoerd en van etiketten voorzien. Daardoor was de bieb de afgelopen
weken maar gedeeltelijk open.

Het werk is nu af en vanaf volgende week is de bieb weer 4 dagen per week open en mogen de
kinderen weer alle boeken lenen. Dat moet gevierd worden!

Maandag en dinsdag krijgen alle klassen een presentatie van de vernieuwingen in de bibliotheek.
Ook komen de biebouders in alle klassen voorlezen. Dinsdag start een lees challenge voor de
middenbouw en een voorlees challenge voor de onderbouw. In welke klas worden de meeste
bladzijden (voor)gelezen?

We zijn trouwens nog op zoek naar een ouder die één keer in de twee weken op
donderdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur in de bieb wil helpen met het uitlenen en
innemen van de boeken. Interesse? Laat het weten aan de leerkracht van uw kind!

Wij zijn als school ontzettend blij dat de  bibliotheek weer helemaal up to date is en willen in het
bijzonder Jeanneke (oud-ouder) in het zonnetje zetten omdat zij als vrijwilliger ontzettend veel tijd
heeft besteed om de bibliotheek te professionalisering.

Aanmelden broertjes en zusjes
Zijn er nog zusjes en broertjes geboren tussen 1-10-2018 en 30-09-2019 die nog niet aangemeld
zijn op onze school dan horen we dat graag.
Stuur een mailtje naar directie-md@jan-vermeer.nl dan houden we een plekje voor hen vrij!

Vacatures
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leerkrachten voor onze school. Op onze site staan de
vacatures die we nu en na de zomervakantie hebben. https://www.jan-vermeer.nl/md/vacatures
Wilt u deze vacatures delen op uw social media kanalen? Alvast bedankt.

Sportdag 3 juni
Houd de datum vrij want we hebben veel hulp nodig!

Excursie Madurodam onderbouw E - dinsdag 5 april
In het kader van het project gaat OBE dinsdag 5 april op excursie naar Madurodam.
Daar zien we van alles van Nederland, op kleuterformaat!
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We gaan er met de auto naar toe en zullen daar in kleine groepjes alles gaan verkennen.
Nu zoeken we ouders die ons willen rijden & begeleiden. Heeft u tijd en zin om 5 april met ons
mee te gaan? Laat het even weten aan Eveline. e.kievith@jan-vermeer.nl

Onderbouw E pannenkoekenlunch
In het kader van het project willen de kinderen van onderbouw E op vrijdag 1 april (geen grap!)
lunchen met pannenkoeken! Heeft u tijd en zin om een stapeltje voor ons te bakken? Laat het
even weten aan Eveline, dan krijgt u van haar alle benodigdheden. e.kievith@jan-vermeer.nl
Heeft u er geen tijd voor? Dan weet u nu wel dat u uw kind uit OBE vrijdag 1 april in ieder geval
geen andere lunch mee hoeft te geven….!

30 maart Eveline ambulante dag
Op woensdag 30 maart heeft Eveline (OBE) een ambulante dag. Zij werkt die dag niet op school.
Barbara Steeman staat die dag voor OBE.

Schoolreis onderbouw - 25 mei - Linaeushof
Dit jaar gaan we weer met alle onderbouwgroepen op schoolreis.
Op woensdag 25 mei gaan we naar het Linnaeushof: de grootste speeltuin van Europa!
Voor deze dag vol plezier hebben we hulpouders nodig die groepjes kinderen kunnen begeleiden.
De leerkrachten van de klassen zullen de ouders persoonlijk benaderen hiervoor. De vertrek- en
aankomsttijden vindt u in een volgende nieuwsbrief.
We maken er een lange dag van, dus zeg de sportclubjes en zwemlessen voor die dag maar alvast
af…..! Daar hebben we die dag geen tijd en vermoedelijk ook geen energie meer voor. :-)

Eindtoets groep 8
Zit uw kind in groep 8 dan gaat het op woensdag en donderdag 20 en 21 april de IEP-eindtoets
maken. We zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten in de klas, zodat uw kind hiervoor klaar
is. Wat het belang is van de eindtoets en hoe u de uitslag ontvangt kunt u hier lezen.
Wilt u als ouder meer inhoudelijke informatie over de eindtoets dan kunt u dat hier vinden.

Bovenbouw D op zoek naar hulpouders
Alle kinderen goed lezend afleveren aan de middelbare school. Alle kinderen kunnen de keer- en
de deeltafels snel opzeggen, zodat ze hun werkgeheugen kunnen gebruiken om het overzicht te
houden bij lastige sommen. Dat is waar we als school onder andere naar streven. Het klinkt
logisch en eenvoudig, maar sommige kinderen hebben hier dagelijks wat extra hulp bij nodig.
We zijn op zoek naar ouders die kunnen helpen bij lezen en automatiseren van rekenen in
bovenbouw D, tussen 8.30 en 9.30u. De dag maakt niet uit.
Het werk is makkelijk te leren en eenvoudig te doen met kinderen.
Misschien kunt u niet iedere week, maar wel om de week; ook dat is al fijn!
Stuur een mailtje naar Krista: k.kettner@jan-vermeer.nl

Groep 8 verzorgt de moestuin
De leerlingen van groep 8 hebben op het bovenbouwplein een eigen moestuin. Daar kunnen ze
veel leren over het verbouwen van diverse soorten groente. Helaas zijn de moestuinen die er
stonden ontmanteld door de verbouwing aan de vluchttrap bij de NSO. Onze mooie moestuinen
staan nu op zijn kant. Welke ouder(s) zouden er in maart de moestuinen in orde willen maken,
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zodat de kinderen van groep 8 ook dit schooljaar lekker naar buiten kunnen en leren over
verbouwen van groente. In april zouden we hier mee willen starten.
Stuur een mail naar v.veerkamp@jan-vermeer.nl . Veronica gaat dit project leiden.

Wist u dat…….

De kinderen van groep 7 thuis ook kunnen oefenen met verkeer? Alle kinderen kunnen op het
tegeltje van Veilig Verkeer inloggen om filmpjes te bekijken en opdrachten te maken. Leuk
om een keer samen met uw kind te doen.
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