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Nieuwsbrief 10            4 juni 2021 
 

Agenda 

● 11-06 schoolreis MB 

● 16-06 gevonden voorwerpen 

● 18-06 speeltuin OB 

● 21-06 schoolfotograaf  

● 23-06 studiedag (kinderen vrij) 

● 24-06 administratiedag (kinderen vrij) 

● 25-06 sportdag 

● 30-06   schoolreis OB 

● of 1-07 schoolreis OB 

● 01-07 juffendag MB 

● 02-07 musical groep 8 

● 07-07   juffendag OB, ‘s middags voorstelling voor OB 

● 08-07 kampnacht BB 

● 09-07 afscheid Willemien 

● 14-07 Dansdag 

● 14-07  afscheid oudste kleuters 

● 16-07 administratiedag (kinderen vrij) 

● 16-07 start zomervakantie tot en met 29 augustus. 

 

 Pensioen Willemien 
Op zaterdag 29 mei is Willemien officieel met pensioen gegaan. Met de hele school hebben we daarom op 

vrijdag 28 mei bloemen gebracht bij Willemien. De zon scheen, de vlag hing uit bij het huis van Willemien. In 

één lange slinger zingend vanaf het Raam naar het Rietveld. Een ode aan Willemien! 

En Willemien trakteerde alle kinderen op een lekker ijsje! 
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Op 9 juli stellen we alle ouders in de gelegenheid om afscheid van Willemien te nemen. Dit kan in de 

binnentuin tussen 12.45 en 13.45 uur. Uiteraard hebben wij ons hierbij wel aan de corona maatregelen te 

houden maar dat spreekt voor zich. Daarom is de looprichting, het plein op, meteen naar rechts de binnentuin 

in. Na 13.45 verandert de looprichting omdat vanaf 13.50 de onderbouw kinderen opgehaald worden. 

 

 Corona maatregelen 
Gelukkig gaat het in Nederland de goede kant op met de corona cijfers. Toch houdt het kabinet voorlopig vast 

aan de coronamaatregelen in het basisonderwijs.  

Omdat we nog niet zolang geleden gezien hebben dat het nog steeds mogelijk is om een coronabesmetting op 

school te krijgen, waardoor er onlangs drie groepen in quarantaine moesten, zullen wij dan ook de meeste 

maatregelen die wij getroffen hebben voortzetten. 

 

Graag brengen we daarom nogmaals onder de aandacht: 

 

Heeft u of uw kind klachten die horen bij corona? Voorkom dat u of uw kind andere mensen besmet. 

 Blijf thuis en maak een afspraak om u en/of uw kind te laten testen.  

 Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.  

 Houdt uw kind thuis tot u de testuitslag weet. 

 Wanneer u uw kind niet wilt laten testen zal uw kind een langere periode moeten thuisblijven, dit 

dient u af te stemmen met de leerkracht van uw kind. 

  

In de beslisboom kunt u zien wanneer uw kind wel of niet naar school toe mag. 

https://www.boink.info/beslisboom  

Wanneer uw kind alleen verkouden is kunt u de leerkracht van uw kind mailen voor huiswerk. 

Wij hebben besloten om toch een paar kleine wijzigingen door te voeren. Dit doen we om het aan het einde 

van het schooljaar wat fijner voor kinderen en ouders te maken en natuurlijk omdat we de risico’s dat hierdoor 

extra  besmettingen kunnen optreden laag achten. 

Het gaat om de volgende veranderingen. 

● We laten de beslissing of ouders een mondkapje op het plein dragen aan ouders over. Hierbij 

nemen we wel in acht dat van kracht blijft dat kinderen zoveel mogelijk alleen komen en 

anders maar door 1 ouder of verzorger gebracht en gehaald worden. De 1,5 meter maatregel 

blijft natuurlijk ook gewoon van kracht.  

● Kinderen uit de bovenbouw hoeven als zij dat willen geen mondkapje meer te dragen.  

● Soms spelen een paar groepen uit een bouw gelijktijdig buiten op het grote plein. 

● Individuele kinderen mogen in een andere bouw gaan wennen. Wij houden goed bij, wie, 

wanneer en waar is elke dag zodat we precies weten welke kinderen in quarantaine moeten 

gaan na een eventuele besmetting. 

● Vanaf volgende week zal groep 8 op donderdagen gezamenlijk aan de musical gaan oefenen. 

 Studiedag 
Op dinsdag 25 mei hebben we met het team een studiedag gehad. Op deze dag hebben we gekeken waar we 

het afgelopen jaar trots of tevreden over waren en waar we het volgende jaar aan willen gaan werken en op 

welke wijze we dat gaan doen.  

Vanuit het ministerie komt er extra geld naar het onderwijs om het corona-jaar te compenseren. Deze maand 

is er een keuzemenu opgesteld voor scholen zodat scholen kunnen kiezen hoe zij dat geld goed kunnen gaan 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.boink.info/beslisboom
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besteden.  Tijdens de studiedag hebben wij met elkaar in kaart gebracht waar wij dat geld aan zouden willen 

gaan besteden.  Deze ideeën zullen we de komende maand in samenwerking met de MR verder gaan 

uitwerken. Wellicht heeft u ook nog een goed idee,  wij of de MR horen dat dan graag. 

 

Zodra de plannen concretere vormen gaan aannemen zullen we u uiteraard hierover informeren. 

 

 Schoolfotograaf 
Op 21 juni zal de schoolfotograaf weer op school langskomen.  Broertjes en zusjes die niet op school zitten 

kunnen vanwege coronaregels (geen ouders in school) helaas niet samen op de foto gezet worden. 

Houdt er rekening mee dat uw kind als het verkouden is toch niet naar school kan komen om op de foto te 

gaan (helaas is hierdoor op een andere school een corona uitbraak ontstaan). 

 

 Overige vrije dagen voor kinderen 
Op 23 juni hebben wij opnieuw een studiedag en op 24 juni hebben we een administratiedag. 

Omdat we de administratiedag van februari hadden uitgesteld hebben wij besloten deze op de laatste dag van 

het schooljaar daarvoor te plannen. 

Dat is op vrijdag 16 juli, deze stond eigenlijk als margedag gepland dus voor de kinderen verandert er niets als 

dit een administratiedag wordt en betekent dit dat op die dag hun zomervakantie begint. 

 

 Sportdag vrijdag 25 juni 
Hoera!... Op vrijdag 25 juni kunnen we de sportdag door laten gaan. De onderbouw zal dit doen op school en 

de midden- en bovenbouw op en rond de atletiekbaan van AV’40 aan de Brasserskade. Zij zullen met de eigen 

klas 6 clinics volgen van verschillende sporten. Binnenkort meer informatie…… 

 

 Groepsindeling 
De ouders van de kinderen die na de zomervakantie naar een nieuwe groep gaan ontvangen over een paar 

weken een mail over de groepsindeling. Het is/was weer een hele puzzel, waarbij we rekening moesten 

houden met diverse factoren. Zoals de verdeling jongens/meisjes, broertjes en zusjes die niet bij elkaar in de 

klas komen, vrienden die wel of juist niet bij elkaar moeten komen. Ook wil je de kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben niet allemaal in dezelfde klas zetten maar juist verdelen over de bouw. Na veel 

besprekingen is de puzzel nu bijna  gelegd en we menen dat alle kinderen een goede plek hebben gekregen in 

een fijne groep, waar ze weer vele nieuwe vrienden kunnen maken en zich verder kunnen ontwikkelen. We 

hopen dat de regels rondom corona het toelaten dat de kinderen nog enkele keren kunnen gaan wennen in 

hun nieuwe groep voordat het zomervakantie is. We houden u op de hoogte.  

 

 Gevonden voorwerpen 
Op woensdag 16 juni staan er tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 13.45 en 13.15 tafels met gevonden 

voorwerpen op het plein en op vrijdag 18 juni ook in de ochtend. De week daarna wordt alles wat er nog ligt 

weggebracht.  
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 Stichting Vrienden Jan Vermeer  
Beste ouders, Als gevolg van de Coronapandemie hebben onze kinderen delen van het jaar thuis doorgebracht, 

in plaats van op school waar zij zich het beste kunnen ontplooien. Door deze gekke en soms ook wel 

verdrietige situatie, heeft de Stichting Vrienden Jan Vermeer wel kosten gemaakt voor school en kinderen, 

maar zijn er - begrijpelijkerwijs - minder inkomsten. De stichting heeft daardoor op dit moment zo’n 15.000 

euro in kas. Om alle leuke en belangrijke activiteiten te kunnen blijven doen met de kinderen hebben we extra 

bijdragen nodig. In het voorbije jaar heeft de stichting muziek- en kooklessen, lessen mediawijsheid en onze 

befaamde moestuin gefinancierd. Ook hebben wij een bedrag gereserveerd voor het jaarboek, waar wij al hard 

aan werken. Wij zouden het fantastisch vinden als wij dit volgend jaar ook weer aan de kinderen kunnen 

aanbieden. Om alles te doen wat we samen met de school in gedachten hebben, ontbreekt nog zo’n 5.000 

euro. Dat is 12,50 euro per leerling. Hieronder de betaallink en QR-code om een bijdrage te leveren. Namens 

de stichting, Dank en groet,  

Bianca en Karin 

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=W35VebK43eMqqigsJOTxZWcPN

GChomU7 

 
 

Nieuws uit de onderbouw 

 De kinderen in de onderbouw werken aan het thema water. Zij leren en praten over het belang en het 

nut van water, maar ook over de gevaren van water. Zij doen proefjes met drijven en zinken. Ze zuiveren 

slootwater in een plastic fles met filter, zand en steentjes. Maar ze maken ook muziek met waterflessen!  

 

 

 

 

 

 Meer weten over montessorionderwijs? 
Het team van de onderbouw is bezig een informatiefilmpje te maken over het 

montessori-onderwijs in de onderbouw. Zo kunnen ouders van nieuwe kinderen 

toch zien waar hun kind dagelijks mee werkt. Maar ook voor andere ouders 

natuurlijk interessant!! 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=W35VebK43eMqqigsJOTxZWcPNGChomU7
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=W35VebK43eMqqigsJOTxZWcPNGChomU7
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Verder worden er door het internationale montessori instituut binnenkort hele interessante lezingen gegeven 

over het montessorionderwijs aan het jonge kind. De lezingen zijn in het Engels en worden door internationale 

montessori trainers gegeven. De foto’s hieronder zijn wat moeilijk te lezen maar als je er meer over weten laat 

het mij (Karin) of aan een leerkracht van de onderbouw weten. 

 

 
 

 

 Voorstelling onderbouw B 
Onderbouw b heeft een voorstelling gegeven op film! Voor de ouders. 

Hierin zongen zij het lied van de 7 heksen en hun vieze heksensoep 
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Nieuws uit de middenbouw 

 

 Schoolreis 
Op vrijdag 11 juni gaat de middenbouw op schoolreis naar de Natuurschool in Noordwijk. Het belooft een 

super leuke dag te worden. We starten in het bos in de duinen, waar we van alles leren over vossen en andere 

dieren. Daarna gaan we met de bus naar het strand van Langevelderslag. Daar eten we onze boterhammen, 

die de kinderen moeten meenemen. Na de lunch is er een programma over zeedieren. We ontdekken wat er 

leeft in zee, door met grote netten door de zee te lopen en de inhoud in plastic bakken te gaan bekijken. 

We gaan met twee bussen en voldoende begeleiding. De ouders die meegaan, zullen zo veel mogelijk gebruik 

maken van eigen vervoer, in verband met de coronamaatregelen.De bus vertrekt om 08.45 uur bij het 

Hampshire Hotel, aan de Maria Duystlaan. Wij verwachten de kinderen om 8.30 uur bij het Hampshire Hotel. 

Uw kind moet zich melden bij de eigen leerkracht en krijgt daar ook een bandje voor de gehele dag. Wij 

verwachten rond 16.00 uur terug te zijn bij het Hampshire hotel. Alle kinderen moeten hier opgehaald worden. 

Wij willen zeker weten dat de kinderen door hun ouders worden opgehaald en daarom willen wij dat de 

kinderen met hun ouders de juf gedag zeggen. De kinderen kunnen dan meteen het oranje bandje inleveren. 

Als uw kind die middag naar de NSO moet, dan verwachten we dat u dit zelf regelt met de NSO. Meer info 

volgt via Parro. 

 

 Project water 

Na de meivakantie zijn we gestart met het kosmische thema water. De kinderen zijn enthousiast. We willen ze 

bewust maken van de waarde van water en dat het belangrijk is om er zuinig mee om te gaan. Aan het einde 

van de maand, willen we met de middenbouw een circuit met proefjes uitzetten in de middenbouw. 

 

 Oproep verkeer 
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 ouders die onze verkeerswandelingen willen updaten. Als dat gebeurt is kunnen we 

in groepjes de verkeerswandeling gaan maken. Aanmelden graag bij de leerkracht van uw kind.  

 

 Mooi weer en sloffen  

Wat zijn we blij dat het weer zo heerlijk weer is, na die lange periode van kou en regen. Het was wel weer even 

wennen voor de kinderen, zonder jas naar school en met blote benen. Veel kinderen vinden het dan niet fijn 

om warme sloffen aan te doen en dat snappen wij ook, maar het is wel verplicht voor alle kinderen om binnen 

school iets aan hun voeten te dragen, vanwege de hygiëne, dus in de zomer graag aangepast binnen schoeisel, 

zoals slippers, gympen etc. 

 

 Zonnebrand 
Nu het mooie weer is aangebroken, is het belangrijk dat we beschermd zijn tegen de zon. Om verschillende 

redenen beschouwen wij het niet als onze verantwoordelijkheid om uw kind in te smeren. U kunt ervoor 

kiezen uw kind zelf in te smeren voor schooltijd of uw kind zonnebrand mee te geven, waar het zichzelf mee 

insmeert. 
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Nieuws uit de bovenbouw 

 

 Leesbevordering 
Lezen is ontzettend belangrijk op een school. In de onder- en middenbouw leren kinderen lezen, maar in de 

bovenbouw zijn ze er ook nog heel intensief mee bezig. Wij werken elke periode (tussen twee vakanties in) aan 

een bepaald thema. Het afgelopen thema was lezen en leesbevordering. Dit betekent dat wij als leerkrachten 

doelen stellen die de kinderen ten goede komen en het onderwijs zo elke dag een stapje beter proberen te 

maken. In de bovenbouw hebben wij afgesproken dat er elke dag wordt voorgelezen en dat de kinderen elke 

dag stillezen. Ondertussen behandelen wij als leerkrachten punten als ‘Hoe kies je nu eigenlijk een boek uit?’ 

en wat zijn genres? Komend schooljaar gaan we hier mee verder en zullen we op bepaalde vlakken uitbreiden. 

Tot nu toe zijn we met alle bovenbouwklassen heerlijk aan het lezen en misschien heeft u thuis ook al het één 

en ander gehoord over de zogenaamde ‘boekenkring’. 

 

 Kooklessen  
Wat een feest! Vanaf vorige week zijn de kooklessen weer gestart. Elke donderdag is een andere klas aan de 

beurt. Een klein groepje kinderen kookt een heerlijke maaltijd die tijdens de lunch door de hele klas wordt 

genuttigd in de gezamenlijke ruimte. Elke klas zal tot aan de zomervakantie nog 2 keer kunnen koken. 

 

 Verkeersexamen groep 7 
Op maandag 7 juni hebben de kinderen van groep 7 een theorie-examen voor het vak verkeer. Het hele 

schooljaar door hebben we geoefend welke verkeersregels er zijn, welke borden wát betekenen en hoe te 

handelen in verschillende verkeerssituaties. Bovendien hebben we deze week nog extra geoefend met onder 

andere een Kahoot, een link naar de website van VVN of kopieerbladen met o.a. begrippen. Tijdens het 

examen wordt hun kennis getest. Bij voldoende vragen goed, krijgen de kinderen een mooi examen. Mocht 

het toevallig voorkomen dat een kind het de eerste keer niet haalt, dan volgt er een herkansing. Gelukkig is die 

bijna nooit nodig! 

 

 Alternatieve werkweek 

Zeer binnenkort hopen wij jullie meer te kunnen vertellen, maar het is de bedoeling dat wij van 8 op 9 juli met 

de hele bovenbouw een alternatieve werkweek kunnen beleven. We zullen gaan kamperen, dus oefen alvast 

een keertje met het opzetten van een tent. Hebben jullie er ook nu al zin in? 

 

 

Een fijn weekend! 
Het Jan Vermeer Team 
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