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De eerste periode van het jaar is voorbij gevlogen. Gelukkig was het een heel ander jaar dan
het voorgaande jaar, want naast het normale werk in de groep konden er ook weer allerlei
leuke activiteiten plaatsvinden. Wij vinden dit heel belangrijk want we willen dat kinderen
zich breed ontwikkelen. Het welbevinden van het kind is enorm belangrijk en activiteiten als
muziek en dergelijke dragen hier zeker aan bij.
Natuurlijk kunnen we dankzij de stichting vrienden Jan Vermeer altijd al wat extra’s doen,
maar dit jaar hebben wij bewust ook een deel van het NPO geld hiervoor ingezet.
We kijken dan ook tevreden terug op de afgelopen periode. Er heerst een goede sfeer in de
groepen, kinderen gaan goed met elkaar om, werken lekker en genieten van het aanbod.
Natuurlijk heeft iedere groep al veel foto’s en berichtjes op Parro geplaatst om de ouders
van het reilen en zeilen van de groep van hun kind op de hoogte te houden, maar in deze
nieuwsbrief toch een korte samenvatting zodat ook iedereen op de hoogte blijft wat er in de
andere groepen of bouwen heeft plaatsgevonden.
Helaas hebben we alleen in de laatste week voor de herfstvakantie, doordat we toch met
coronabesmettingen te maken hadden, wat schoolbrede activiteiten uitgesteld.
Voorzichtigheid rond corona blijft belangrijk. Deze activiteiten gaan we op een later
moment zeker nog inhalen.
We wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie en hopen dat iedereen in goede
gezondheid zal blijven, zodat we met elkaar straks weer uitgerust aan de volgende leuke
schoolperiode kunnen beginnen.
Met groet,
Karin

Belangrijke data voor de komende periode op een rijtje!
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25 oktober
administratiedag
28 oktober
kookles MBB
29 oktober
lesjesmiddag onderbouw
2 november
lesjes ochtend bovenbouw
4 november
kookles MBA
5 november
voorstelling BBC
10 november
laatste dag juf Myra in MBA
12 november
herfstwandeling onderbouw
17 november
museumles Prinsenhof OBA en OBB
19 november
museumles Prinsenhof OBC
19 november
voorstelling MBB
8 t/m 19 november IEP toetsen hoofd groep 7
22 t/m 26 november gesprekken groep 7
12 november
lootjes trekken Sinterklaassurprises
3 december
Sinterklaasviering
2 december
kookles BBC
9 december
kookles BBB
16 december
kookles BBA
23 december
kerstviering

Pensioen Myra
Tien november is de laatste schooldag van Myra. Na een leven lang gewerkt te hebben in het
onderwijs, zal zij afscheid van ons nemen. Wij zullen haar erg gaan missen en hopen haar natuurlijk
nog regelmatig te zien, want Myra is een fantastische juf. Het was een voorrecht voor ons dat zij de
afgelopen jaren bij ons op school gewerkt heeft.
Ouders die kinderen bij haar in de klas hebben (of hebben gehad) zijn van harte welkom om
woensdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur afscheid van haar te komen nemen.

Nieuwe leerkrachten
Yin Li loopt al een tijdje mee op school en zal vanaf 10 november de taken van Myra overnemen. Op
maandag en dinsdag werkt ze in MBA en op woensdag gaat zij de leesbegeleiding van de
middenbouw op zich nemen. Wij zijn heel blij dat we een goede opvolger voor Myra gevonden
hebben en wensen Yin een heel fijne tijd bij ons op school.
In de bovenbouw hadden we al een tijd een vacature uitstaan. Hier hebben we ook iemand voor
gevonden. Dat is Shirley Roos. Shirley heeft de laatste tien jaar op een montessorischool in Pijnacker
gewerkt. Zij weet dus goed hoe het er aan toe gaat op een montessorischool.
Zij gaat op dinsdag kinderen en collega’s uit de bovenbouw ondersteuning bieden, of zij gaat die dag
collega’s uit de bovenbouw vervangen. Op woensdag zal zij in BBA gaan werken.
Wij heten Shirley van harte welkom op de Jan Vermeer en wensen haar veel succes.

Verslag jaarvergadering 12 oktober 2021: ouderraad
De ouderraad bestaat uit Manon Osseweijer (voorzitter), Jasper Anderluh, Martijn Schmidt en Marijke
Doorenbos. Zij zijn op zoek naar ouders die zich willen inzetten voor allerlei activiteiten in en om de
school. Zoals de verkeerslessen, de bibliotheek, de tuin en het schoolplein, feesten & feestdagen.
Ouders kunnen zich aanmelden of meer informatie vragen via ouderraadraam@jan-vermeer.nl
Tijdens de jaarvergadering is besloten dat de ouderbijdrage €65,- per kind per jaar blijft. Omdat
tijdens de corona maatregelen veel activiteiten niet door konden gaan, is het eigen vermogen van de
ouderraad gegroeid. Daardoor is er financiële ruimte voor een bijdrage aan het opknappen van de
studieruimte en bibliotheek van de middenbouw. Samen met de leerkrachten van de middenbouw
wordt dit verder uitgewerkt.
Meer informatie over de begroting van de ouderraad dit schooljaar is te vinden in de presentatie die
tijdens de jaarvergadering is getoond.

Kinderboekenweek
Donderdag 7 oktober hebben wij o.l.v. Esther samen dansend de Kinderboekenweek geopend op het
schoolplein. Myra heeft een praatje gehouden over beroepen en daarna hebben we het liedje van de
Kinderboekenweek gezongen met nog een paar andere liedjes. Iedereen heeft genoten en het was
een gezellige opening!

De boekhandels Paagman en Bruna kwamen ook dit jaar weer met een mooie spaaractie. De
bonnetjes van daar gekochte boeken kunnen een mooi bedrag opleveren, waar de school boeken
voor de bieb van kan kopen. De actie loopt van 6 oktober t/m 24 oktober 2021. De bonnen kunnen
nog steeds worden ingeleverd bij de leerkrachten.
We wilden graag op donderdag 14 oktober de Kinderboekenweek gezellig afsluiten met een
voorleesuurtje door de hele school. Helaas hebben we op het laatste moment besloten om dit niet
schoolbreed te doen vanwege Corona. Wel hebben we in verschillende klassen zelf aandacht
besteed aan het voorleesuurtje en hebben de kinderen elkaar toch nog kunnen voorlezen onder het
genot van een doosje rozijntjes. We hopen binnenkort dit nogmaals schoolbreed te kunnen doen.

Maak-O-theek
De afgelopen periode hebben de leerlingen uit de midden- en bovenbouw op de donderdagen en de
vrijdagen les gekregen over het weer en klimaat m.b.v. de materialen uit de kisten van de maak-Otheek. Zo hebben ze het weer gemeten met een weather-bit, zelf een windmeter ontworpen en
gemaakt en een weerbericht bij een seizoen gemaakt en opgenomen.

Nieuws uit de onderbouw
Project ‘Beroepen’
In de onderbouw is er uitgebreid gewerkt aan het thema “beroepen”. Hiermee zijn we
al voor de officiële kinderboekenweek begonnen. De startvraag was: Wat wil jij later
worden. Sommigen moesten daar wel even over nadenken, anderen wisten het
meteen: dokter, archeoloog, dierendokter, bakker, goochelaar….. De kinderen
hebben volop geknutseld, boeken gelezen en informatieve filmpjes bekeken over
beroepen. Er waren verschillende hoofddeksels
waarmee de kinderen in de rol van een bepaald
beroep konden kruipen. In de klas was er een
hoek ingericht als dierenziekenhuis, gewoon
ziekenhuis en kapsalon. Hierin speelden de
kinderen hun rollenspel.
Tijdens het project zijn er diverse (groot)ouders
op school geweest om over hun beroep te
vertellen: ambulancemedewerker, dokter,
ingenieur bij Tesla, ingenieur voor windmolens op
zee, een molenaar, een biologische tuinder, een
goudsmid, een specialistisch schoenmaker en
een politieagent.
Het was een leerzaam project. Heel veel dank aan alle mensen die over hun beroep
wilden vertellen!!

Op woensdag en vrijdag krijgen de oudste kleuters gym in de grote gymzaal
van een vakleerkracht. De jongste kleuters gymmen (met Maaike, Ineke en Saskia)
of dansen (met Joyce) in het speellokaal.

Nathalie is onze vakleerkracht voor muziek. Om de twee weken krijgen de
onderbouwgroepen muziekles. De kinderen leren allerlei liedjes zingen. Ze klappen
erbij, spelen op instrumentjes en bewegen op muziek. Nathalie begeleidt op haar
ukelele.

Na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie werken we nog ruim twee weken aan het thema van de herfst.
Om alvast in de stemming te komen delen we hierbij een link van een herfst
speurtocht om in de vakantie te doen.
https://images.app.goo.gl/xwQfE3Pcb1XmXVhr8 🍂

Nieuws uit de middenbouw
Kosmisch project: ‘Weer, klimaat en landschappen’.
Na de zomervakantie zijn we gestart met het kosmische project weer, klimaat en landschappen. Wij
hebben in deze periode tot de herfstvakantie verschillende lessen gegeven over o.a. het weer, de
wind, de regenboog, neerslag, seizoenen en landschappen in Nederland. We zijn gestart met een les
over het weer en zijn verder gegaan met een les over de regenboog. We hebben een liedje gezongen
over de regenboog van 123zing. Er zijn ook prachtige regenboog tekeningen gemaakt. Ook zijn de
kinderen na een les over de wind creatief bezig geweest met een eigen verwerking ‘tafereel met
wind’.

Kinderboekenweek thema ‘beroepen’
Veel ouders uit de middenbouw hebben gehoor gegeven aan onze oproep om iets te komen vertellen
over hun beroep. Het waren leuke en leerzame momenten en dank aan de ouders die de tijd en
moeite hebben genomen om iets te komen vertellen in de klas.

Kosmisch project kunst
Na de herfstvakantie starten we met ons nieuwe kosmische project Kunst.
We gaan in dit project onder andere aandacht besteden aan dieren in de kunst.
Om vast in de sfeer te komen kunt u in de herfstvakantie een wandelroute langs dierenkunst maken.
https://www.dierenmuseum.nl/Wandelroutes-langs-dierenkunst/
Op 8 november, 15 november en 22 november zullen kinderen in groepjes het atelier van Barbara
Termorshuizen, moeder van Stella uit MBC, bezoeken. Wij zoeken voor deze data voor elke klas
twee ouders om een groepje te begeleiden.
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
Vanaf eind november gaat Kim van Klooster met de kinderen verf maken en deze verf gaan we
gebruiken voor een kunstproject.
Wij vragen jullie om vanaf nu uienschillen (alleen de gele schillen), elzenpropjes en avocadopitten te
bewaren. Na de herfstvakantie zullen inleverdozen klaar staan in de grote hal.

Muziek
Een keer in de twee weken op maandag komt juf Nathalie in de klas om te zingen en muziek te
maken. De kinderen leren leuke nieuwe liedjes, ook Engelse en we oefenen met klappen van ritmes
en composities maken.

Koken met Fatima of Gunilla
Wist u dat de kinderen van de middenbouw ook kookles krijgen? Juf Fatima of Gunilla bereidt met
een klein groepje een heerlijke lunch voor, die de hele klas daarna gezellig aan de lange tafel in de
gemeenschappelijke ruimte gaat opeten. MBC heeft de eerste kookbeurt al gehad en de tweede op 2
december; MBB is donderdag 28 oktober; MBA kookt donderdag 4 november; de kinderen hoeven op
die dagen geen lunchpakket mee te nemen.

Voorstelling MBB
Vrijdag 19 november heeft MBB de jaarlijkse voorstelling. Net zoals vorig jaar komt Marieke van het
residentie orkest de dag ervoor met de kinderen een muziekverhaal instuderen wat op vrijdagochtend
19 november opgevoerd gaat worden. Hoe we dat precies gaan doen, krijgt u nog te horen ter zijne
tijd.

Nieuws uit de schooltuin
Het tuinseizoen was pittig: veel nattigheid, dan weer erg droog en steeds vreselijk veel slakken
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂…..
De kinderen van groep 4 en 5 hebben geplant en gezaaid: prei, sla, uien, radijs, komkommerkruid,
kaasjeskruid, goudsbloemen, knolselderij, rode bieten, bonen, zonnebloemen enz.
Ondanks een matige oogst konden kinderen en hun begeleiders genieten van een mooie tuin! En wat
blijkt? Doorgeschoten uien, radijzen en sla geeft prachtige planten! Als besluit van het tuinseizoen
hebben de kinderen een beschuitje gegeten met boter, suiker en zelf geoogste tuinkers. Ouders
bedankt voor jullie begeleiding!
Rattenstaartjes of slangenradijs van een
doorgeschoten radijsplant met bloemen.
Ook deze peultjes kun je eten en smaken naar
radijsjes.

Met groene 🍂 groet, Saskia Hulsker

Nieuws uit de bovenbouw
Gouden weken
Om de Gouden weken extra goed te starten, hebben wij de week voordat de scholen weer begonnen
met elkaar een studiedag gehad over de Gouden weken. Onze kennis werd die dag opgefrist en
aangevuld. Zo gingen wij allemaal het nieuwe schooljaar in vol inspiratie. We hebben verschillende

nuttige spelletjes met de kinderen gespeeld om een hechte groep te vormen en te leren dat je overal
met elkaar over kunt praten. Om dit proces nog eens extra te versterken hebben wij deze eerste
weken tot aan de herfstvakantie Rots & Water gevolgd in plaats van HVO. Na de herfstvakantie zullen
de HVO-lessen weer van start gaan.

Werkweek
Het lijkt alweer even geleden, maar de bovenbouw is in september op werkweek geweest naar
Oosterhout. We hebben een leuke week beleefd met elkaar. Bent u benieuwd naar beeldmateriaal?
Druk dan op de volgende link: Fotoverslag

Voorstelling BBB
Helaas is de voorstelling op vrijdag 15 oktober niet opgevoerd, maar wij hebben er wel hard aan
gewerkt. Na de herfstvakantie kijken we even hoe het is qua besmettingen op school en prikken we
snel een nieuwe datum voor onze voorstelling. U houdt hem dus zeker van ons tegoed!

Koken bij Fatima
Nadat Fatima met Ellen in Oosterhout voor ons heeft gekookt, koken nu elke donderdag weer
kinderen met Fatima voor hun eigen klas! Heerlijk!

Crea bij Maaiky
Sinds dit schooljaar krijgen wij in kleine groepjes handwerkles van Maaiky op de maandagochtend.
De kinderen gaan drie weken achter elkaar een uur lang handwerken bij Maaiky, zodat zij aan een
project kunnen beginnen en dit ook echt af kunnen maken. Alle kinderen komen dit schooljaar een
keer aan de beurt.

Muziek met Nathalie
Wist u dat wij sinds dit schooljaar om de week een leuke muziekles krijgen van Nathalie? Ze
behandelt van alles met ons. We zingen, klappen en musiceren erop los. Soms heeft ze haar ukelele
mee, soms haar gitaar en een volgende keer gaan we zelf aan de slag met schudeieren en
ritmestokjes.

Een fijne vakantie
team Jan Vermeer

