
 

  

 
Nieuwsbrief 4 27 november 2020 
 
Respect voor de aarde, voor jezelf, de natuur, voor de ander en 

andermans eigendommen zijn belangrijke waarden in het 

montessorionderwijs. Waarden en normen die kinderen in hun 

kindertijd aangereikt krijgen zijn heel belangrijk. Zij zijn vaak 

richtinggevend in de rest van hun leven. Waardenoverdracht 

vindt plaats in uiteenlopende situaties, natuurlijk zowel thuis als 

op school. De morele ontwikkeling toont een besef van wat 

goed is en wat fout. De omgeving waarin de kinderen dagelijks 

zijn is hun oefenruimte. Door morele vraagstukken onder de 

aandacht te brengen wordt de basis gelegd om met respect om 

te gaan met de natuur, dieren en planten, maar ook om 

voorzichtig om te gaan met spullen.  

Maar zoals elk ontwikkelingsgebied gaat dit leerproces stap voor 

stap en gaat dat natuurlijk met vallen en opstaan.  

 

De laatste paar weken zijn er helaas kinderen geweest die fietsbanden hebben laten 

leeglopen, lek gestoken met punaises, of ventielen vernield hebben. Uiteraard hebben wij 

hier in alle klassen met kinderen over gesproken. Vanuit de montessori filosofie zijn wij geen 

voorstander van straffen en belonen maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de kinderen 

geconfronteerd worden met de logische gevolgen van hun gedrag. In dit geval hebben dus 

de daders van de slachtoffers gehoord wat het voor hen betekende dat hun banden plat 

waren (ook al is niet bekend wie de daders waren). Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn 

wanneer de kinderen die dit veroorzaakt hebben, bekennen dat zij dit gedaan hebben en 

ervoor zouden zorgen dat de banden weer gemaakt worden. Dus dat zij ze banden 

oppompen, banden gaan plakken en zorgen voor nieuwe ventielen. Zodat zij echt gaan 

beseffen wat zij teweeg hebben gebracht. 

Wij hebben uw hulp hierbij nodig. Het zou heel fijn zijn wanneer u ook thuis met uw kind 

het gesprek hierover aan gaat. En het zou natuurlijk ook heel fijn zijn dat wanneer u 

informatie heeft die wij nog niet hebben, dit aan de leerkracht van uw kind wilt doorgeven, 

zodat wij samen naar passende oplossingen kunnen kijken.  
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Parro en IEP 

Inmiddels zijn zowel Parro als IEP goed in gebruik genomen. Wij beginnen steeds beter de 

weg te vinden in de systemen. Natuurlijk valt er voor ons best nog het nodige te leren, maar 

al doende leert men. 

We zijn in ieder geval heel blij met de nieuwe mogelijkheden en we hopen dat u als ouder 

ook blij bent met de berichten die u van ons via parro ontvangt.  

 

Veel kinderen hebben inmiddels IEP-toetsen gemaakt. Zij geven aan dat ze het leuk vinden 

om op een laptop te werken. Kinderen in de middenbouw gaven aan dat ze het veel fijner 

vinden dan de citotoets, want die werd altijd aan de hele groep voorgelezen, waardoor ze 

steeds op elkaar moesten wachten. Nu kunnen ze zelf het tempo bepalen. Ook is de IEP veel 

beeldender en kunnen ze de vragen meerdere keren laten voorlezen. Sommige kinderen 

maken natuurlijk nog wel eens een beginnersfoutje waardoor er iets mis gaat (bijv. vragen 

niet beantwoord voordat het verstuurd wordt), maar gelukkig kunnen de leerkrachten 

meteen zien wat er mis gegaan is. Voor de leerkrachten is het heel fijn dat ze heel snel 

kunnen zien welke fouten kinderen gemaakt hebben. 

 

Het voordeel van IEP is ook dat de voortgang en het leerrendement goed aangetoond 

kunnen worden, alleen kan dat nu nog niet, omdat we nu pas de eerste toetsen afnemen. 

Dit betekent dat hoe langer we Iep gebruiken, des te beter u zicht krijgt op hoe u kind het 

doet. Wel kunt u nu zien op de voortgangsgrafiek of uw kind op, onder of boven het 

gemiddelde van Nederland scoort. 

 

 

Sint 

Afgelopen woensdag werden de kinderen, juffen en meesters verrast door een 

videoboodschap van de Sint. Zie onderstaande link. Hierin vertelde de Sint dat hij dit jaar 

thuis werkt. Hij komt niet bij ons op school. Maar wij moesten vooral niet treuren. 

Sinterklaas heeft een verrassing voor ons in petto! Er mogen twee gewone mensen hem en 

Piet spelen. Wat een eer! 

Alle juffen en meesters hopen natuurlijk dat zij dit mogen….maar ja dat gaat Sint pas op 4 

december bekendmaken. Hij stuurt iemand met verkleedkleren en daarop staan de 

namen…...VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART. 

https://drive.google.com/file/d/1QAoyIiH0wHhfi1WMB4yNMPhtN8hJn7Gs/view?usp=shari

ng 
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De verkiezingscampagnes zijn inmiddels begonnen. Onder-, midden- en bovenbouw zijn aan 

de slag gegaan met verkiezingsposters. 

 

Kerst   

Direct nadat Sint vertrokken is, zullen we de klassen in kerstsfeer gaan brengen. Op 

donderdag 17 december vieren we in alle klassen kerst met de kinderen. Ook dit jaar weer 

met een gezellig kerstontbijt. In verband met Corona pakken we het dit jaar anders aan. De 

kinderen nemen hun eigen kerstontbijt mee in een trommeltje, een drinkglas en een LED 

waxinelichtje. Wij zorgen voor een gezellig gedekte tafel, kerstbordjes, drinken en wat 

lekkers. Het is de bedoeling dat de kinderen het meegebrachte eten op hun bordje leggen, 

waarna het gezellig met elkaar opeten in de klas. Overigens is het wel de bedoeling dat de 

kinderen hun lunch meenemen.  

 

Voor het ontbijt gaan wij gezellig samen zingen. Dit jaar helaas niet als andere jaren in de 

gymzaal, maar nu zonder publiek in de binnentuin. Daarom willen wij de binnentuin graag 

versieren met lichtjes. Wij zoeken hulp van een of meerdere ouders die dit voor ons kunnen 

regelen. Graag per mail melden bij Charley (MBB), Myra (MBA) of Ineke (OBB).  

 

  

 

Kerst is altijd een moment om te denken aan een ander. Daarom hielden we de laatste jaren 

een kerstmarkt voor het goede doel. Vanwege de Corona maatregelen hebben wij besloten 

om dit jaar een kerstkaartenactie te houden. Alle kinderen knutselen in de klas een 

kerstkaart voor de bewoners van het Bieslandhof in Delft. Karin zal deze kaarten met een 

paar kinderen gaan bezorgen.  
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MR 

De volgende vergadering is op 12-01-2021 om 20.00 uur, u bent van harte welkom en kunt 

aan André Schoep de link opvragen: a.schoep@jan-vermeer.nl De notulen van 6 oktober 

2020 staan binnenkort op de website. Mocht u een vraag hebben dan kunt u een mailtje 

sturen naar het e-mailadres van André. Hij zal er dan voor zorgen dat uw vraag door één van 

de mr-leden beantwoord wordt of tijdens de mr-vergadering besproken wordt. Binnenkort 

komt er een algemeen mr e-mail adres, maar  tot die tijd is het bovenstaande e-mailadres 

ook voor de mr in gebruik. Natuurlijk kunt u Bas of Petra ook op het schoolplein even 

aanspreken, mocht u ze daar aantreffen.  

 

Muzieklessen op de Jan Vermeer 

Dit schooljaar krijgen alle groepen extra muzieklessen aangeboden door een vakdocent 

muziek. De docent die onze school bezoekt is Nathalie van der Kaaden. Zij gaat met de 

leerlingen aan de slag op allerlei verschillende muzikale manieren. De kinderen zullen 

luisteren, zingen, componeren etc. De onderbouw krijgt dit schooljaar 6 lessen aangeboden, 

de midden- en bovenbouw 10 lessen. 

 

Luizen pluizen in Coronatijd 

Uw kind werd op school regelmatig gecontroleerd op luizen en neten. In corona-tijd doen 

wij dit echter niet. Om verspreiding van luizen tegen te gaan is het nu dus belangrijk om 

regelmatig thuis op luizen te controleren. Hoofdluis kan iedereen overkomen. Het heeft niks 

te maken met hoe schoon iemand is of hoe vaak je je haar wast. Luizen zijn niet gevaarlijk, 

maar ze verspreiden zich snel  en zorgen voor een vervelende kriebel op het hoofd. Luizen 

lopen over van het ene hoofd naar het andere. Kinderen krijgen ze bijvoorbeeld als ze met 

elkaar spelen, knuffelen of een selfie maken. 
  

Als uw kind luizen heeft, gaat u kammen; 

1. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 

2. Maak het haar nat en verdeel er crèmespoeling over. 

3. Kam het haar met een luizenkam nauwkeurig pluk voor pluk door. 

4. Veeg de kam na elke pluk af aan een stuk keukenrol en 

 gooi deze na afloop weg. 
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5. Spoel de crèmespoeling uit het haar 

6. Maak de kam schoon met water en zeep 

7. Herhaal deze manier van kammen gedurende 14 opeenvolgende dagen. 

8. Controleer ook uzelf en andere gezinsleden op luizen. 
 

Ik stel mij voor  

Dag allemaal! Mijn naam is Hester Udink en ik ben derdejaars student beeldende 

kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden. Dit schooljaar zal ik gedurende het hele 

jaar als stagiaire betrokken zijn bij de school. De eerste paar weken zal ik in alle groepen 

observeren om zo een beeld te krijgen van en kennis te maken met de kinderen. Op de 

maandag, dinsdag en woensdag zal ik aanwezig zijn om uiteindelijk naar individuele 

behoefte of in kleine groepjes aan de hand van bepaalde thema’s kunstzinnig te werken. Dit 

zal voornamelijk plaatsvinden in de atelierruimte. 

  

Iedereen is welkom! Mijn bedoeling is om op een laagdrempelige manier door middel van 

beeldend werken op zoek te gaan naar wat het kind opvalt, enthousiast maakt en/ of 

beweegt. Om op die manier bijvoorbeeld woorden te kunnen geven aan gevoelens of een 

innerlijk proces te ondersteunen. Ik zou met kinderen kunnen werken aan het verstevigen 

van het zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en proberen manieren te vinden hoe om te 

gaan met bijvoorbeeld faalangst, spanning of concentratieproblemen. Ook kinderen die het 

leuk vinden om de eigen creativiteit meer te ontplooien, te ontdekken wat hen nog meer 

interessant lijkt en naar wat er nog meer mogelijk is ontvang ik met open armen. Te zijner 

tijd zal ik met de desbetreffende ouders individueel contact hebben wanneer de momenten 

zich wellicht vaker zullen herhalen. 

  

“Het gaat er niet om of je denkt wel of niet te kunnen tekenen of dat je denkt niet creatief 

te zijn. We gaan samen op zoek naar de dingen die er voor jou toe doen!” 
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Nieuws uit de onderbouw 

Pepernoten bakken 
Pepernoten, speculaasjes, een boterletter..Mm! Die bakpiet kan er wat van! 

Dit liedje zingen de kinderen in de klas. 

Volgende week komt je een heerlijke geur tegemoet vanuit de onderbouw. De kinderen 

worden bakpietjes. We gaan kruidnootjes bakken met de kinderen. Eerst gaan we de 

ingrediënten wegen, mengen, kneden en vervolgens bakken. We leren de namen van 

kruiden en hoe ze eruit zien. 

 

Muziekles  

Nathalie, de vakdocent muziek, heeft de 

kinderen dit leuke sinterklaasliedje geleerd. 

  
Er zitten 1 2 3 4 pieten op 
de boot 
Op de pietenboot, op de 
pietenboot 
Er zitten 1 2 3 4 pieten op 
de boot 
Op de pietenboot 

 

De timmertafel 

 

Na de kerstvakantie gaan we aan de slag met de timmertafel op 

de gang. Hiervoor zoeken we nog hanteerbare stukken hout, 

latjes en wijnkistjes. Maar (kroon)kurken en oude knopen zijn 

ook welkom. Zo kunnen we weer mooie werkstukken maken. 

 

 

 
6 
 
 



 

Nieuws uit de middenbouw 

   Verslagen 

Zoals jullie weten zijn wij gestart met het afnemen van de IEP toetsen. Op maandag 30 

november krijgen alle kinderen van groep 5 de verslagmap mee naar huis.  

Op maandag 14 december krijgen alle kinderen van groep 4 de verslagmap mee naar huis. 

De kinderen van groep 3 starten in januari met de IEP toetsen. Het verslag gaat mee naar 

huis en aansluitend is er voor alle kinderen van groep 3 het eerste oudergesprek.  

 

Voor de kinderen van groep 4 en 5 zijn er in principe nog geen oudergesprekken gepland, 

behalve voor de kinderen met zorg. Deze ouders worden door de leerkracht uitgenodigd 

voor een online oudergesprek. 

 

Oudergesprek mogelijk 

Omdat het de eerste keer is dat de verslagen op deze manier geschreven worden en omdat 

tijdens deze periode van Corona er weinig contact is tussen ouders en leerkrachten, kunnen 

wij ons voorstellen dat er bij meer ouders behoefte is aan een oudergesprek.  

Mocht u ondanks dat u geen uitnodiging krijgt, toch behoefte hebben aan een gesprek, wilt 

u dit dan via Parro bij de leerkracht van uw kind doorgeven.  

Groep 5: doorgeven voor woensdag 2 december.  

De gesprekken vinden plaats in de week van maandag 7 december.  

Groep 4: doorgeven voor woensdag 16 december.  

Deze gesprekken zullen in de week van maandag 11 januari plaatsvinden.  

 

Koken met Fatima 

In de maand december gaan de kinderen van de middenbouw gezellig koken met Fatima. 

Per klas worden een aantal kinderen gekozen om voor hun eigen klas een lunch te maken. 

Rond het middaguur mogen alle kinderen dan komen eten. Op deze dag hoeven de kinderen 

alleen hun tussendoortje en drinken mee te nemen.  

 

MBC: donderdag 3 december 

MBB: donderdag 10 december 

 

Middenbouw A heeft afgelopen donderdag 26 november gekookt en geluncht met elkaar. 

 

Voorstelling MBC 

Donderdag 10 december krijgt middenbouw C een workshop van het Residentie Orkest. Zij 

zullen met elkaar een voorstelling maken. Vrijdag 11 december laten de kinderen de 

voorstelling zien aan de kinderen van de middenbouw. Helaas kunnen de andere kinderen 

en alle ouders hier niet bij zijn. Er zullen wel foto’s en korte filmpjes gedeeld worden. 
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Project 

Deze periode staat in het teken van uitvindingen. De kinderen zijn begonnen met het maken 

van een eigen mindmap over uitvindingen. Ook hebben we aandacht besteed aan de 

uitvinder Christiaan Huygens en hebben de kinderen geleerd wat een slingerklok is, 

bovendien hebben we ook aandacht besteed aan klokkijken. Kijkt u thuis ook wel eens op de 

klok met uw kind? En heeft u het wel eens over de tijd en hoe lang iets duurt?  

 

Tot aan de kerstvakantie werken we over de uitvindingen, in deze periode combineren we 

dit met project met Sinterklaas en kerst. Afgelopen week hebben we het over de stoomtrein 

gehad en de stoomboot. De kinderen zijn enthousiast een eigen stoomboot aan het maken.  

 

 

 

 Terugblik online ouderavond uitleg Vermeer voor thuis. 

Op dinsdagavond 3 november was er een online ouderavond over de huiswerkmap van de 

middenbouw, wij mochten 30 ouders verwelkomen. We hebben uitleg geven hoe om te 

gaan met de materialen die achter het tegeltje Vermeer voor thuis in de cloud van uw kind 

te vinden zijn. Karin heeft uitgelegd hoe kinderen op een montessori school leren en 

Jacqueline heeft het praktische gebruik van de huiswerkmap uitgelegd. Ondanks dat het een 

online ouderavond was, hing er een prettige sfeer en konden we van en met elkaar leren. 
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Nieuws uit de bovenbouw 

 

Verslagen en gesprekken 

Op woensdag 25 november krijgen alle kinderen van groep 8 de verslagmap mee naar huis. 

Er staat voor deze groep alleen nog informatie in over het gedeelte Hart & Handen van IEP. 

Meer informatie hierover is onlangs via de mail met ouders gedeeld. In januari volgen de 

toetsen (rekenen, begrijpend lezen en spelling), waarna begin februari het definitief 

adviesgesprek volgt (met ouders en kind). 

 

Groep 7 is nog hard bezig met de toetsen van IEP. In december zullen de resultaten bekend 

zijn en krijgen de kinderen een verslagmap mee. De gesprekken (met ouders en kind) vinden 

ook in december plaats. Gesprekken en toetsen voor het voorlopig advies vinden aan het 

einde van het schooljaar plaats. 

 

Groep 6 krijgt krijgt in januari de IEP-toets (rekenen, spelling, begrijpend lezen) en in 

februari volgt het gesprek hierover (met ouders en kind).  

 

Alle ouders worden via Parro voor een gesprek uitgenodigd. U kunt hier zelf een 

aangegeven datum uitkiezen. Het gesprek (met ouders en kind) vindt voorlopig nog via een 

Meet plaats. De link hiervoor wordt van tevoren via een mail met u gedeeld. 

 

Project  

Tot aan de kerstvakantie werken wij aan het thema Plantenrijk (natuurlijk in combinatie met 

Sinterklaas en Kerstmis). De leerlingen van de bovenbouw zijn onder andere bonen aan het 

planten, aan het werken met de microscoop en aan het ontdekken wat zaadverspreiding is 

en welke vormen zaadverspreiding er zijn. 
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Rekentuin 

Vanaf deze week zijn alle kinderen weer op de hoogte gebracht van hun inloggegevens van 

rekentuin. Kinderen werken hier op school aan en zij mogen dit thuis natuurlijk ook doen. 

 

 

 

Een fijn weekend! 
 

Het team Jan Vermeer 
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