
Nieuwsbrief 11 2 juli 2021

Agenda
2    juli   musical groep 8 theater de Veste

7    juli   juffendag en voorstelling onderbouw

8    juli   schoolreis onderbouw

8    juli   waterspeeltuin middenbouw

8 en 9 juli alternatieve ‘werkweek’ bovenbouw

9    juli   Afscheid Willemien

13  juli   wendag in midden- en bovenbouw

14 juli    dansdag

15  juli   afscheid groep 2

16  juli administratiedag (kinderen zijn vrij)

16  juli   start zomervakantie

30 augustus eerste schooldag

Formatie
André uit BBA gaat ons helaas verlaten, hij heeft besloten op een montessorischool vlakbij

zijn huis in Maassluis te gaan werken. Wij vinden dat heel jammer maar respecteren zijn

besluit.

Ondanks dat de vacature al drie weken op veel plekken staat, heeft er nog geen enkele

sollicitant gereageerd. Dit is een probleem waarmee heel veel scholen te kampen hebben,

het leerkrachtentekort is inmiddels goed merkbaar.

Gelukkig wil Pink tijdelijk vier dagen gaan werken en zal Mick Kamstra de vijfde dag voor zijn

rekening nemen. Wij zijn heel blij dat we het op deze manier voorlopig kunnen oplossen.

Verder is de formatie in de groepen hetzelfde als verleden jaar.
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Daarnaast zal er nog wat extra formatie gaan komen. Dit komt omdat we vanuit het

ministerie een NPO subsidie krijgen. Een paar leerkrachten willen daarom een dag extra

gaan werken. De plannen hoe we deze subsidie willen inzetten beginnen al concretere

vormen aan te nemen maar omdat we hier nog met de MR en het bestuur over in gesprek

zijn, zal het augustus worden voordat we ons definitieve plan met u kunnen delen.

Wij zullen dan ook delen in welke groep er stagiaires zullen komen.

Formatie 2021-2022

ma di wo do vr

OBA Saskia Maaike Saskia Saskia Saskia

OBB Ann Ann Ineke Ineke Ineke

OBC Joyce Joyce Joyce Maaike Maaike

MBA Myra Myra Myra of
Tamara

Tamara Tamara

MBB Wendy Charley Charley Charley Charley

MBC Jacqueline Jacqueline Wendy Jacqueline Jacqueline

BBA Pink Pink Pink Mick Pink

BBB Esther Esther Esther Lars Lars

BBC Jasper Lars Jasper Jasper Jasper

conciërge Theo Theo Theo Theo Theo

Gym
leerkracht

Richard Richard

onderwijs
assistent

Marga Marga Marga Marga

IB-er Marieke Marieke Marieke Marieke

Directie Karin Karin Karin Karin om de
week
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Schooljaar 2021-2022

Vakanties

Herfstvakantie
18 oktober 2021 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 4 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 6 mei 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 6 juni 2022

Zomervakantie 11 juli 2022 19 augustus 2022

Studiedagen en administratiedagen

● 25-10-2021 Administratiedag (ma)

● 10-01-2022 Studiedag (ma)

● 25-02-2022 Administratiedag (vr)

● 03-06-2022 Studiedag (vr)

● 22-06-2022 Librijn studiedag (wo)

Tuindag 25 september

Al 2 jaar is de NLdoetdag niet doorgegaan. We willen op zaterdag 25 september een dag

organiseren om op het schoolplein groot onderhoud te doen. We hebben daar hulp van

ouders bij nodig. In de eerste week na de vakantie volgt daar informatie over. Maar zet de

datum vast in jullie agenda.

Afscheid Willemien

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, dus we moeten anderhalve meter afstand 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.
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Verzorging kippen en konijnen

Wij zijn net als verleden jaar, op zoek naar mensen die in de zomervakantie de kippen en

konijnen eten willen komen geven en hun verblijf willen schoonmaken.

Verleden jaar was er met de vrijwilligers die zich aangemeld hadden een mooi schema

gemaakt en hebben de konijnen en kippen dankzij deze mensen een goede zomer gehad.

Daarom doen we het dit jaar weer op deze wijze en hopen we dat zich weer meerdere

mensen zich zullen aanmelden, we zoeken er in ieder geval 5.

Graag je bij Theo aanmelden!

Uitstroom leerlingen groep 8 2020-2021

Voor groep 8 begint het einde van hun schooltijd op de Jan Vermeer te naderen. Nog een

paar weken en dan is het zover. Vandaag voeren de kinderen uit groep 8 onder begeleiding

van Esther en Lars de musical Coco op in theater de Veste. Dat is natuurlijk één van de

hoogtepunten uit de schoolcarrière van een kind. Het gaat vast heel leuk worden.

En er staan hen de komende weken nog meer leuke vooruitzichten te wachten zoals bijv. een

alternatieve ‘werkweek’(dagen met 1 kampeernacht).

Inmiddels hebben alle kinderen een vervolgschool naar keuze gevonden. Hieronder ziet u

een overzicht naar welke schoolsoorten zij uitstromen.
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Onderbouw

Sportdag onderbouw

De sportdag voor de onderbouw was dit

jaar  op school. Wat een geweldige dag

was dat!

De gymzaal met een skatebaan, het

speellokaal met een klautercircuit en

jongleerspellen èn op het plein een

stormbaan! De kinderen hebben het

ontzettend naar hun zin gehad!

Op visite in de middenbouw

Afgelopen week zijn de kinderen van

groep 2  in kleine groepjes op visite

geweest in de middenbouw. Beetje

spannend natuurlijk, maar bij terugkomst zagen we enthousiaste kinderen!

Middenbouw

De schooltuin

De kinderen van groep 4 en 5 tuinieren in de schooltuin aan het Rietveld. Daar hebben ze

van alles gezaaid en geplant. Spinazie, radijsjes, sla, venkel, knolselderij, snijbiet……….

Helaas is het weer koud en nat geweest waardoor het maar heel langzaam (of niet) groeide!

En door die nattigheid was er een invasie van slakken

Maar goed, er is sla geoogst, een radijsje geknabbeld, aardappelen gerooid. Bovendien

hebben de kinderen allerlei bomen en kruiden in de tuin ontdekt. We zijn benieuwd hoe

hoog de zonnebloemen na de

zomervakantie zijn….

Een fijn weekend!

Het team Jan Vermeer
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