
 

  

 
Nieuwsbrief 5 18 december 2020 
 

Wat een ontzettende vreemde dagen zo voor de kerstvakantie. De sluiting van de scholen 
kwam voor ons totaal onverwacht. Dit vraagt van iedereen natuurlijk weer de nodige 
flexibiliteit. Wij zijn heel blij dat we in allerijl de kinderen op dinsdag toch nog een gezellige 
laatste schooldag in kerststemming hebben kunnen bieden. De dagen daarna hebben de 
leerkrachten weer hard doorgewerkt om te zorgen dat er na de kerstvakantie ook thuis 
weer lekker gewerkt kan worden. En er waren natuurlijk kinderen op school die gebruik 
maakte van de opvang. 
We hopen dat iedereen ondanks alle corona maatregelen toch fijne dagen met elkaar zal 
hebben en we hopen natuurlijk dat iedereen gezond zal blijven. 
 
Wij; ‘de pareltjes van Vermeer’ wensen u door middel van dit filmpje een heel goed nieuw 
jaar! Geniet van onze deelname aan de ‘Jerusalema Dance Challenge’.  
https://we.tl/t-XAXFPoL60v 
 
 

Dichte dagen en opvang 

● Van zaterdag 19 december tot en met 3 januari is het kerstvakantie. Wij bieden dan 

geen opvang aan voor kinderen met ouders met een vitaal beroep. Ouders die 

gebruik maken van de BSO bij de Lange Keizer, kunnen daar wel opvang aanvragen. 

● Op 4 januari hebben wij een studiedag. Deze dag bieden wij  ook geen opvang aan 

voor ouders met een vitaal beroep. Ouders die gebruik maken van de BSO bij de 

Lange Keizer, kunnen daar wel opvang aanvragen. 

● Van dinsdag 5 januari tot en met 17 januari zijn wij gesloten vanwege de lockdown. 

Natuurlijk kunnen de kinderen dan wel met werk van school bezig zijn en zullen zij 

met de leerkrachten via ‘meets’ contact hebben. In deze periode kunnen ouders met 

een vitaal beroep aanspraak op opvang maken. Daarvoor inschrijven dient te 

gebeuren via via de website van Librijn aanmelden: www.librijn.nl onder het kopje 

“nieuws”: Noodopvang Lockdown. Elke dag waarop opvang nodig is, moet apart 

aangevraagd worden.  
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Mirjam Haagen 

Vanochtend kregen wij het vreselijke bericht dat Mirjam Haagen plotsklaps overleden is. 

Mirjam Haagen heeft ongelofelijk lang bij ons op de Jan Vermeerschool gewerkt. Ook na 

haar pensionering bleef ze nog actief op school. Zo heeft ze verleden jaar nog maandenlang 

Ann vervangen.  

 

Lieve, lieve Mirjam, wat was jij een ontzettend unieke lieve energieke vrouw!  

Wij gaan jou ongelofelijk missen. 

 

 

Sociaal emotionele en morele ontwikkeling 
In de vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over de morele ontwikkeling bij jonge 

kinderen. Naar aanleiding van incidenten had ik ouders gevraagd hierover in gesprek te 

gaan met hun kind en om met de leerkracht van uw kind in gesprek te gaan wanneer u meer 

informatie had. Achteraf gezien was dit niet handig verwoord. Sommige ouders hadden het 

idee dat ze daders moesten gaan aangeven, maar dat was zeker niet onze intentie. Wij 

wilden graag met ouders het gesprek aan gaan over wat er onder kinderen en ouders leeft 

en hoe we deze situatie in de toekomst kunnen voorkomen. 

 

Montessorionderwijs wordt ook wel vredesonderwijs genoemd omdat deze vorm van 

onderwijs zo gebaseerd is op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Kinderen 

leren al van jongs af aan binnen het Montessori-onderwijs om rekening te houden met 

elkaar. In de midden- en bovenbouw wordt er veel samengewerkt; dit is op deze leeftijd 

enorm belangrijk. Samenwerken vraagt van kinderen om hun eigen ideeën soms los te laten 

om flexibel te zijn en je aan te passen aan anderen.  

 

Vanuit dat perspectief gezien is het daarom natuurlijk ontzettend belangrijk om, als er 

incidenten op school plaatsvinden waardoor kinderen zich niet veilig voelen, hier met de 

kinderen over in gesprek te gaan en de kinderen zelf met elkaar oplossingen te laten vinden. 

 

Wij waarderen het enorm dat er een groepje ouders met ons in gesprek is gegaan over hoe 

wij met deze situatie kunnen omgaan. Het advies dat zij ons gaven was om beter aan te 

geven op welke wijze wij kinderen betrekken in het zoeken naar oplossingen. Ook raadden 

zij aan om kinderen verantwoordelijkheid geven bij het uitvoeren van de oplossingen die zij 

aandragen. Hier gaan wij zeker mee aan de slag. Een mooie werkwijze die wij hiervoor 

inzetten is een bord dat in iedere klas aanwezig is waarop kinderen elke week een 

gezamenlijk gekozen doel schrijven. Zij koppelen hier acties aan en gaan daar dan een week 

aan werken. De volgende week bespreken zij hoe het met de acties gaat. Successen worden 

dan opgeschreven en nieuwe acties gepland. 
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Daarnaast hebben wij zelf betere afspraken gemaakt in het team wie, wanneer en waar, 

verantwoordelijk is om toezicht te houden in de hal en op het plein. Uiteraard met het idee 

dat deze verantwoordelijkheid in samenspraak met kinderen te zijner tijd weer meer de 

verantwoordelijkheid van kinderen zal worden. 

 

Soms is hetgeen wat wij kunnen bieden in een bepaalde situatie even niet genoeg. 

Dat betekent dat wij dan wel eens hulp van buitenaf inschakelen. 

Zo liep het in sociaal opzicht verleden jaar, na de nodige personele wisselingen, in BBA niet 

zo lekker. Wij hebben toen een half jaar lang van de OnderwijsAdviesdienst ondersteuning 

in die groep gehad. Gelukkig zien wij dat dit zijn vruchten afgeworpen heeft. 

Ook hebben soms individuele kinderen extra zorg nodig. We zijn dan ook heel blij dat 

sommige kinderen baat hebben bij kunstzinnige therapie. En als het om een groter groepje 

kinderen gaat zoeken we naar een andere oplossing. Zo zal Yvette (die ook HVO op school 

geeft) weer aan een groepje kinderen van de middenbouw rots en water training gaan 

geven. 

 

Daarnaast gaan we dit jaar schoolbreed nog iets anders aanbieden en dat is het volgende. 

Montessori geloofde sterk in de kracht van verhalen. 

Vanuit dat perspectief leek het ons ook een mooi moment om Jo Breda uit te nodigen. Zij is 

een psycholoog die psychosociale ontwikkelings-verhalen vertelt. Zij zegt hierover: 

Psycho-sociale ontwikkelingsverhalen maken moeilijke thema's bespreekbaar, helpen 

kinderen hun emoties te aanvaarden en zich in te leven in een ander: pesten, discriminatie, 

afscheid en rouw,... 
Een levensles verpakt als entertainment, een preek waar je blij van wordt, eeuwenoude 

wijsheid pittig gebracht. Verhalen zijn niet alleen leuk, maar kunnen ook passen in een 

didactisch concept. Vooral rond moeilijke of complexe sociaal - emotionele thema's kunnen 

verhalen een boodschap overbrengen die anders moeilijk in de klas aan bod komen. 

Uiteraard zullen de verhalen aangepast worden aan de leeftijd van de kinderen. 

 

 Kerstviering  

Ondanks de corona-pech en de onverwachte lockdown hebben we dinsdag toch een hele 

leuke kerstviering gehad. De onderbouw kon beginnen met een muziekles, de kinderen van 

midden- en bovenbouw moesten eerst hun la opruimen en hun huiswerkmap in orde 

maken. Alle kinderen hebben een kerstpresentje gemaakt om mee naar huis te nemen. Om 

12.00u stonden in alle klassen feestelijk gedekte tafels klaar. De kinderen hadden lekkere 

lunchpakketjes meegenomen en de school zorgden voor kerststol, kerstkransjes en 

limonade. Petje af voor alle ouders die het gelukt is om op zo’n korte termijn wat gezelligs in 

de trommels te stoppen! Om 13.00u hebben we met alle kinderen in de binnentuin 

gezongen voor en met elkaar. Gelukkig was het droog. Voor iedereen fijne kerstdagen en 

een gezond 2021!  
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En we zijn natuurlijk nog alle prachtige kaarten die de kinderen gemaakt hadden naar de 

Bieslandhof gaan brengen. 

De bewoners waren daar heel blij mee. 

 

 

 

 

Nieuws uit de middenbouw 

 Sinterklaas 

Sinterklaas kon dit jaar niet zelf aanwezig zijn op school, maar hij had fantastische 

vervangers aangewezen: Richard mocht Sint zijn en Theo was piet. Wat hebben zij deze taak 

geweldig vervuld, de kinderen hebben genoten! 

 

   

 Skate-a-way 

Alle middenbouwen hebben in december een skate clinic gehad. De meeste kinderen 

konden al aardig uit de voeten op hun skates. Diegenen die het nog moesten leren konden 

lekker oefenen op de lange mat.  

 

 

 Voorstelling MBC 

De kinderen van MBC hebben afgelopen vrijdag een voorstelling gegeven over het verhaal 

van de Notenkraker. De kinderen uit de andere middenbouw hebben de voorstelling gezien 

en ervan genoten. De foto’s en filmpjes zijn inmiddels gedeeld met de ouders van MBC. 
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Koken 

In de afgelopen periode hebben leerlingen van alle middenbouwen dankzij de Stichting 

Vrienden Jan Vermeer kookles gehad van juf Fatima. De kinderen hebben heerlijke bami 

klaar gemaakt, die daarna met de hele klas gezellig aan tafel werd opgegeten. In de ene klas 

zitten kennelijk makkelijkere eters dan in de andere. Groente bleek voor sommige kinderen 

een struikelblok ;-) 

 

   

 

 Kerst  

Een onverwachte kerstviering op dinsdag in plaats van donderdag, die dankzij het 

improvisatietalent van ouders en leerkrachten toch succesvol was; een gezellige afsluiting 

van het jaar, vlak voor de plotselinge lockdown.  

 

 Vooruitblik nieuw kosmisch thema 

Als de school weer open is starten we met het volgende kosmische thema reis door de 

aarde een ontdekkingsreis van de oerknal tot het ontstaan van gebergten, vulkanen, stenen 

en grondsoorten.  

 

 Thuiswerkperiode na de kerstvakantie 

De afgelopen dagen hebben wij hard gewerkt om het thuiswerken na de vakantie vorm te 

geven. U hoeft hier nu nog niets mee, maar we kunnen ons voorstellen dat het u rust geeft 

als u al een beetje een idee heeft wat er van u en de leerlingen verwacht wordt. 

 

Aanwezigheid 

Wij verwachten dat alle kinderen deelnemen aan de Meetmomenten die wij voor ze 

inplannen. Per klas zullen we een rooster maken en die op maandag 4 januari met u delen.  

 

Wat verwachten wij dat de kinderen thuis doen 

De kinderen werken iedere dag aan de werkjes uit hun groene map die zij mee naar huis 

hebben genomen.  

 

Lezen 
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De kinderen werken elke dag via hun werkblad aan Lijn 3 of Lekker Lezen. De kinderen die al 

uit Lekker Lezen zijn lezen minimaal een half uur in een zelfgekozen leesboek. Daarnaast 

lezen alle kinderen regelmatig in een leuk boek. Wij adviseren om veel voor te lezen of 

samen te lezen. Als het lezen lastig gaat, kunt u beter 3x 10 minuten lezen dan 1x een half 

uur. 

 

Spelling 

Kinderen mogen pas in Spelling op Maat werken na een online instructie van de leerkracht. 

Wel verwachten we dat alle kinderen elke dag een spelling opdracht kiezen uit de Jan 

Vermeer thuis (MB) map.  

 

Rekenen 

De afgelopen dagen hebben wij hard gewerkt om zoveel mogelijk periodes en 

sommenkaarten in de map Jan Vermeer thuis (MB) te plaatsen, zodat kinderen hier thuis 

aan kunnen werken. Iedere dag verwachten we dat kinderen hier werkjes uit maken.  

 

Schrijven 

Hier komen online instructies voor.  

 

Online programma’s 

Er zijn ook een aantal online programma’s waarmee dagelijks gewerkt kan worden: 

- rekentuin 

- Taalzee 

- Spelling op Maat 

- Lijn 3 

 

 

Nakijken 

We verwachten dat u samen met uw kind de gemaakte werkjes nakijkt. Als de kinderen 

terug op school zijn zullen wij de kinderen een bewijswerkjes laten maken om te 

controleren of het doel waar aan is gewerkt,  is behaald en we tekenen dit dan af in het 

doelenboekje. Wel is het handig als u de datum bij het doel zet waar u mee met het kind 

mee aan het werk bent geweest. 

 

Gym en HVO 

Concrete ideeën voor digitale gymlessen en HVO lessen zijn er nu nog niet. Zodra wij een 

plan hebben, delen wij dit met u. 

 

Zoals u bovenstaand hebt kunnen lezen zetten wij heel erg in op Montessoriaans werken, 

waarbij ieder kind vanuit zijn eigen interesse en doelen werkt. Mocht u nog vragen hebben 

dan kunt u de leerkracht van uw kind een bericht sturen via Parro.  
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Nieuws uit de bovenbouw 

 Vooruitblik nieuw kosmisch thema 

Als de school weer open is starten we met het volgende kosmische thema reis door de 

aarde een ontdekkingsreis van de oerknal tot het ontstaan van gebergten, vulkanen, stenen 

en grondsoorten.  

 

 Sinterklaas 

U heeft er vast al van alles over gehoord, maar wat was het een gezellige Sinterklaasviering 

dit jaar. Ondanks alle beperkingen, waren Sint Richard en Piet Theo toch aanwezig. In de 

bovenbouw hebben de leerlingen prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Hieronder ziet u 

een kleine impressie. 

 

  

 

 

 Kerst 

Dat was even onverwachts zeg. Op dinsdag 15 december was daar de vervroegde 

kerstviering. Ondanks dat we dit past op het laatst te horen kregen, hadden veel kinderen 

toch iets lekkers in hun trommel mee naar school. Daarnaast hebben we met de hele school 

gezongen in de binnentuin. Ondertussen konden de kinderen, ook mooie armbanden maken 

(zie het stukje ‘Armband’). 
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 Armband 

We hadden allerlei gezellige kerstactiviteiten voorbereid voor in de laatste week. U begrijpt 

dat niet alles door kon gaan. Gelukkig kwamen Jasper en Pink op dinsdag 15 december extra 

werken om het voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk te maken om een prachtige 

lichtarmband te fabriceren. Aangezien de benodigde materialen nog geduldig liggen te 

wachten, kunnen de kinderen die nog niet aan de beurt zijn gekomen ergens na 19 januari 

er alsnog mee aan de slag. 

 

 

 

 Thuiswerkperiode na de kerstvakantie 

De afgelopen dagen hebben wij hard gewerkt aan een plan en planning voor het 

thuisonderwijs na de kerstvakantie. U hoeft hier nu nog niets mee, maar we kunnen ons 

voorstellen dat het u rust geeft als u al een beetje een idee heeft wat er van u en de 

leerlingen verwacht wordt. 

 

Aanwezigheid 

Wij verwachten dat alle kinderen deelnemen aan de instructiemomenten die wij voor ze 

inplannen. De momenten zijn te vinden in de digitale agenda en in het schema in classroom 

(over dit schema leest u meer bij het kopje ‘weekoverzicht’). In dit schema staan ook de 

codes vermeld waarmee de leerlingen kunnen inloggen bij een Meet. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen die twee weken beschikbaar zijn, zodat wij ze af 

en toe fysiek op school kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld voor het bespreken van een 

gemaakt toets of het geven van een lesje dat moeilijk online te geven is. Dit geldt voor alle 

leerlingen van de bovenbouw. 

 

Google Classroom 

In de bovenbouw gebruiken we Google Classroom en hierop is alle informatie met 

betrekking tot het schoolwerk dat we van de kinderen verwachten te vinden. Ook zaken als 

instructiefilmpjes, tekstboeken, Atlas-kaarten, audiobestanden voor Lekker Lezen en Engels 
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en nakijkboekjes zijn als materialen op Classroom opgenomen. Het wijst zich vrij eenvoudig 

vanzelf omdat er in indeling per vakgebied is. 

 

De leerlingen komen op de volgende manier op Classroom: 

1. Log in op Cloudwise 

a. cool.cloudwise.nl 

b. vul inlognaam in. (bv. l.kuif@jan-vermeer.nl) 

c. vul wachtwoord in 

2. Klik op de tegel Google Classroom; 

3. Klik op Bovenbouw Raam 2020-2021 

a. Eerste keer? Klik op ‘deelnemen’.  

b. Klik op het tabje ‘schoolwerk’ (dit staat bovenaan).  

 

Regels voor tijdens de Meet 

Het is niet niks. Een digitale kring of les. Daarom willen wij graag dat de leerlingen aan 

bepaalde regels houden. Wij willen u als ouder vragen om uw kind hier ook aan te helpen 

herinneren en op aan te spreken wanneer uw kind zich niet aan de regels houdt. De regels 

staan hieronder: 

- je zit rechtop met je chromebook / laptop / iPad op tafel 

- alle microfoons staan uit (mits je de beurt krijgt van de leerkracht) 

- als je iets wilt zeggen, steek je (digitaal) je hand op en wacht je tot je de beurt krijgt. 

- de chat wordt in principe niet gebruikt. 

 

Zelf een Meet starten 

Kinderen kunnen ook zelf een code voor een Meet bedenken om online met vriendjes of 

vriendinnetje samen te werken. Handig om te weten: Iedereen binnen Librijn die dezelfde 

code gebruikt, komt in dezelfde Meet. Dat zijn honderden mensen! Verzin dus een originele 

code! Met een code als ‘Hallo’ zit je al snel met onbekenden in een Meet.  

 

Weekoverzicht 

Zoals u gewend bent van de vorige thuiswerkperiode, plaatsen wij wekelijks een 

weekoverzicht op classroom. Hierin staan de taken die de leerlingen die week moeten 

maken. Er staan ook instructiemomenten en codes voor de meet in. Het eerste 

weekoverzicht is vanaf maandag 4 januari (einde van de middag) te zien op classroom. 

 

Ophaalmoment 

Veel spullen hebben de leerlingen op de dinsdag voor de kerstvakantie mee naar huis 

genomen, maar een enkeling is nog het één en ander vergeten. Op maandag 4 januari 

hebben de leerkrachten een studiedag. Op die dag moeten er nog bepaalde spullen 

opgehaald worden door de leerlingen, zoals nieuwsbegrip. De spullen liggen keurig per 

stapel klaar in de hal (tussen 13.00 en 15.00). Er zijn die dag geen leerkrachten beschikbaar 
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voor vragen. De kinderen zoeken hun pakketje op en verlaten de school weer (ouders 

blijven buiten het hek). 

 

Gym en HVO 

De HVO-lessen gaan de twee weken na de kerstvakantie niet door. Mocht de lockdown 

langer gaan duren, dan informeren wij u tegen die tijd over onze plannen met HVO. 

Concrete ideeën voor digitale gymlessen zijn er nu nog niet. Zodra wij een plan hebben, 

delen wij dit met u. 

 

Tot in het nieuwe jaar! 
 

Het team Jan Vermeer 
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