
Nieuwsbrief 8 26 maart 2021

Het weekend staat weer voor de deur en we kijken terug op een fijne schoolmaand. Je kunt zien dat de school
weer goed in bedrijf is, in alle groepen hangen weer mooie tekeningen en werk van de kinderen.
We kijken uit naar de periode dat ook alle ouders weer welkom zijn op school maar tot die tijd hopen we dat u
door de verhalen van uw kind(eren), de nieuwsbrief, Parroberichten en ‘meets’ met de leerkrachten op de
hoogte blijft van wat er speelt op school.

De corona voorzorgsmaatregelen die we op school ingesteld hebben blijken tot nu toe goed te werken en daar

zal gezien de landelijke maatregelen de komende tijd waarschijnlijk niet veel aan gaan wijzigen. Wel pakken wij

sommige lessen die lang stilgelegen hebben weer op, het gaat dan om bijv. HVO, tuinieren, ‘Meer Vermeer’

lessen. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden kinderen het volledige onderwijsaanbod te bieden en dat

draait niet alleen om rekenen en taal. Bovendien heeft een leerkracht meer tijd voor kinderen wanneer hij

maar de helft van zijn groep heeft omdat de andere helft bijv. HVO heeft.

Deze lessen zijn echter wel in een andere vorm dan voorheen want we gaan namelijk geen kinderen uit

verschillende groepen mengen. De frequentie van deze lessen zal daarom ook lager liggen.

Zoals wij u  al eerder lieten weten zijn wij ontzettend blij dat ouders hun kinderen daadwerkelijk thuis houden

wanneer zij verkouden zijn. Wij mogen echt in onze handen knijpen dat er nog geen één klas in quarantaine

heeft hoeven gaan.

We weten dat de afgelopen weken al flink wat kinderen, ouders en leerkrachten zich hebben laten testen

omdat zij klachten hadden maar gelukkig zijn de uitslagen tot nu toe negatief.

Bij scholen waar een klas in quarantaine moet blijkt het erg snel van de ene op de andere groep over te slaan

waardoor dan de hele school een tijdje dicht moet. Dit komt waarschijnlijk (volgens andere schoolleiders en

GGD medewerkers)  doordat volgens de richtlijnen van de overheid, alleen de groep waar de besmetting is

vastgesteld in quarantaine moet gaan en niet de broers en zussen van kinderen uit die groep. Wij hopen

natuurlijk dat deze situatie zich bij ons helemaal niet zal voordoen maar indien er wel een klas in quarantaine

zal moeten gaan, zullen wij u gaan vragen om uit voorzorg ook broers en zussen thuis te houden.

Natuurlijk gaan wij alle ouders meteen in kennis stellen wanneer er een groep in quarantaine moet gaan en

zullen we steeds de communicatie met de GGD afstemmen (gelukkig hebben andere scholen hier goede

ervaringen mee).

Gelukkig is de lente echt doorgebroken en gaan we de goede kant van het jaar op dus laten we hopen dat we

tot de meivakantie allemaal coronavrij naar school kunnen blijven gaan.
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Sneltesten
Verkouden en dan….
Bij de sneltest locatie Delft Noord(Kleveringweg 5) kunt u uw kind laten testen voor €18,-.

Wanneer u hier gebruik van wilt maken hoeft u niet te bellen. U kunt zonder afspraak langsgaan.

Wij hebben een speciaal kindertarief (€18,-) afgesproken. Dit staat verder nergens vermeld. Wel moet u daar

vermelden dat uw kind op de Jan Vermeerschool zit.

U heeft binnen 15 minuten de uitslag en uw kind kan weer naar school.

Een test bij de GGD is natuurlijk gratis en hier kunt u natuurlijk ook voor kiezen alleen laat dan de uitslag langer

op zich wachten.

Wanneer u uw kind niet wilt laten testen moet u wachten tot uw kind klachtenvrij is.
https://www.boink.info/beslisboom

Lezen op Jan Vermeer
De afgelopen jaren is er veel in het nieuws over teruglopende resultaten voor lezen in Nederland. Lezen is van

groot belang in onze samenleving, gewoon om je staande te kunnen houden in het dagelijks leven, en

daarnaast is lezen ook prettig en ontspannend. In deze periode heeft het team van Jan Vermeer extra aandacht

voor lezen op school. Het is fijn om zo nu en dan eens kritisch te reflecteren op ons eigen leesonderwijs.

Vragen die wij onszelf als team stellen zijn:

Hoe verloopt het proces van aanvankelijk lezen? Zijn wij tevreden over onze werkwijze?

Welke doelen stellen wij aan onszelf en onze kinderen als het gaat om lezen?

Hoe kunnen wij kinderen bij wie het lezen niet ‘vanzelf’ gaat zo goed mogelijk ondersteunen?

Bereiken wij met onze kinderen wat we willen?

Hoe kunnen wij onze kinderen zo goed mogelijk stimuleren en motiveren om lekker veel te lezen?

Veel lezen zorgt immers in de meeste gevallen voor een goede leesvaardigheid en vooral een grote

woordenschat. Een grote woordenschat is onmisbaar om een goede begrijpend lezer te worden.

In ons onderwijs behoort lezen een centrale plek in te nemen: vertellen, voorlezen, zelf lezen en een goede

bieb zijn allemaal belangrijk op school.

Om af te trappen hebben we voor een mooi bedrag boeken kunnen kopen voor de bibliotheken van de

bouwen. Naast de €1000 die de oudercommissie heeft bijgedragen was de €250,- die alle ouders hebben

helpen sparen in de kinderboekenweek ook meegenomen. Nogmaals dank daarvoor!

En omdat wij lezen heel belangrijk vinden vragen wij ook uw aandacht voor het volgende:

Voor de vierde keer in nog geen tien jaar tijd wordt door de gemeente Delft flink bezuinigd op DOK.

Bezuinigen? Wij vinden dat een #slechtverhaal

DOK betekent dagelijks veel voor álle Delftenaren en niet alleen met het uitlenen van boeken. We zien dat

mensen elkaar graag ontmoeten in onze vestigingen in OPEN en Voorhof. We weten de harten van kinderen te

raken in 30 basisscholen. We laten de jeugd van Delft groeien en talenten ontdekken door taal, kunst en

cultuur, onder andere met onze Vindplaatsen, KUNSTklik en Cultuurhelden. Kinderen en volwassenen die de

Nederlandse taal lastig vinden, helpen wij zich verstaanbaar te maken. We doen dat samen met de vele

vrijwilligers die ons ondersteunen en we willen aan DOK blijven bouwen, voor élke Delftenaar. Wij zijn trots op

DOK!

Willen jullie onze ambassadeur zijn en ons verhaal delen? Dan kan dat door:
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● De social media campagne met de hashtags #slechtverhaal en #DOK te liken en te delen via

Facebook en Twitter.

● Er liggen ‘fullcolour’ posters bij DOK in OPEN en in DOK Voorhof. Plak deze poster achter jouw raam

en/of verspreid deze binnen je kring en vraag mensen via social media met de hashtags

#slechtverhaal #DOK te reageren.

Je kunt het verhaal ook terugvinden op: https://dok.info/slechtverhaal

Oudertevredenheidsonderzoek
154 ouders hebben meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek, dat is 46% van het aantal bevraagde ouders.

Hartelijk dank aan degenen die hieraan meegewerkt heeft.

Met de MR en het team wordt de uitslag nu besproken en gaan we kijken op welke wijze wij nog zaken kunnen

verbeteren. Hierover zullen we u op een later moment meer vertellen.

Over het algemeen kunnen we nu wel al zeggen dat heel veel ouders tevreden zijn. Op de vraag welk

rapportcijfer geeft u de school hebben heel veel ouders de school een hoog cijfer gegeven, wel 69 ouders

gaven de school een acht en 25 ouders gaven de school een negen. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee.

Toch zijn er ook een aantal ouders heel ontevreden. Twee ouders gaven de school zelfs een 1 en drie ouders

gaven de school een 2. Natuurlijk trekken we dat ons als school aan als ouders zo ontevreden zijn. Ik (Karin)

nodig deze ouders dan ook van harte uit om met mij hierover in gesprek te gaan, want als wij niet weten

waarover ouders ontevreden zijn dan zal er voor hen waarschijnlijk ook niet veel gaan veranderen en dat lijkt

mij niet wenselijk.

Ouderavond over mediawijsheid 6 april om 20.00 uur.

De link voor deze avond krijgt u op een later moment toegestuurd.

Voorlichting op scholen door jonge

specialisten.Een sterk team dat het verschil wil

maken.
Sprekers die verder gaan dan kennis delen. Sprekers met

een missie, die impact willen maken in het onderwijs. Zij

zijn volledig gespecialiseerd in meerdere thema’s die een

rol spelen in het onderwijs en veel aandacht vragen op

dit moment. Zij geven voorlichting over Social Media,

seks, pesten, jong ondernemen, omgaan met geld,

studiekeuze, drank en drugs, lachgas en verantwoord

gamen. Zij worden ingezet voor leerlingen in de klas,

tijdens ouderavonden of als training voor docenten.

Dit staat op hun website;

Tijdens een voorlichting bespreken we op een

interactieve wijze de nadelen en gevaren van Social

Media. Dit doen we aan de hand van praktische

informatie, voorbeelden van praktijksituaties en een
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scherpe blik op hoe ver we eigenlijk zijn als het gaat om onze privacy. Voor een ouderavond en de

docententraining geldt dat we ook inhaken op de ouderbetrokkenheid en welke rol als opvoeder of

begeleider vervult kan worden. Tips over toezicht houden, WhatsApp-groepen, communiceren en

grenzen stellen. Er kan antwoord worden gegeven op alle vragen en de kennis zal flink worden

bijgespijkerd.

Opschoonactie

Super fijn om te horen dat veel ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om mee te werken aan het

opschonen van de leefomgeving. Daar zijn we heel blij mee want er

is helaas ook  in onze leefomgeving nogal wat zwerfafval te vinden.

Deze dames hebben het schoolplein en de Doelentuin voor hun

rekening genomen en zo te zien hebben ze aardig wat gevonden en

opgeruimd.

Nieuws uit de onderbouw

Lente in de klas
In de onderbouw is de lente aangebroken. We leren over bollen waar bloemen uitkomen, hoe een ei

groeit tot een kuikentje en waarom er weer blaadjes aan de bomen komen. We hebben zelf mooie

bloemen gemaakt en we leren het liedje over de bolletjes in de grond. In die leuke paashaasjes groeien

lekkere plantjes, sterrekers. Wist je dat de kippen weer eieren leggen? In de winter deden ze dat niet.

De konijnen springen in de rondte, wij zorgen goed voor ze samen met Theo.  We gaan nog veel meer

leren over dit prachtige seizoen.

Verkiezingen in OBC
De kinderen van OBC weten nu goed hoe een verkiezing werkt. In groepjes hebben ze posters gemaakt

van de boeken die zij het leukst vonden. Daarbij bedachten ze ook waarom anderen dat boek zouden
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moeten lezen. De week erna mocht iedereen stemmen met een rood potlood in ons eigen stemhokje.

Het winnende boek was Kolletje en Dirk, gruwelijk eng. Dat hebben we dus lekker gelezen.

Nieuws uit de middenbouw

Project ‘De boer op’
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het nieuwe kosmische project de boer op. We hebben

leuke lessen en verwerkingen o.a. over de geschiedenis van het boerenleven. De koe, hoe wordt kaas

gemaakt. En natuurlijk komen rond de Pasen, de kippen en de eieren aanbod.

Verslagen en oudergesprekken
Deze week hebben de kinderen van groep 3 de verslagmap meegekregen. In de komende periode

voeren de leerkrachten gesprekken over de kinderen van groep 3. In april worden de

verslaggesprekken van groep 5 gehouden. Wilt u even controleren of de verslagmap al op school is?

Schooltuin
Voor de kinderen uit MBA en MBB zijn we nog op zoek naar ouders die een uur in de twee weken

kunnen en willen tuinieren met een groepje kinderen in de binnentuin aan het Rietveld.

Oproep Verkeer
Wij zijn op zoek naar één of twee ouders die een bestaande verkeerswandeling kunnen updaten of een

nieuwe willen maken. In mei en juni zijn de verkeerslessen gepland en de wandeling is een van de

activiteiten.
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Dieren verzorgen
Zo nu en dan valt Theo binnen met de vraag of de kinderen even kunnen helpen met het verzorgen van

de dieren. Dit doen ze natuurlijk graag.

Computer perikelen
Langzamerhand zijn er veel kinderen die elkaars wachtwoord kennen. En natuurlijk zijn onze kinderen

op een leeftijd waarop zij willen leren hoe dingen werken, dus wat gebeurt er wanneer je inlogt met

het wachtwoord van iemand anders?

Meestal kan dit geen kwaad maar het is natuurlijk niet leuk als je met een toets bezig bent en een

ander kind dan inlogt op jouw account. Daarom is het tijd dat ieder kind weer een nieuw eigen

wachtwoord krijgt. Als u dit thuis met uw kind thuis wilt regelen (en wellicht ook bespreken waarom

het nodig is om af en toe een nieuw wachtwoord te gebruiken) dan zullen wij op school dit ook met de

kinderen bespreken.

Nieuws uit de bovenbouw

Assepoes
Maandag 22 maart stond er een bezoek aan theater de Veste gepland. We zouden daar gaan kijken

naar de dansvoorstelling Assepoes. Dit kon op locatie zelf natuurlijk niet doorgaan, maar gelukkig was

er een livestream en hebben we toch kunnen genieten van een prachtige dansvoorstelling. Na de

voorstelling was er zelfs nog ruimte voor vragen aan de dansers. Wat fijn dat er ook in deze tijd nog

zulke leuke dingen mogelijk zijn.

Staatsinrichting
Wist u dat er in de bovenbouw drie Tweede Kamers zijn gevormd? In elke klas zijn er ook ministers

aanwezig en natuurlijk een minister president. De komende weken zal er druk vergaderd gaan worden

om de plannen voor donderdag 8 en vrijdag 23 april vorm te geven. Elke groep mag op de dagen

namelijk zelf bepalen wat de invulling wordt. Wij zijn benieuwd! We houden u natuurlijk op de hoogte.
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Mediawijsheid
U heeft er vast al iets over gehoord van uw zoon/dochter. In de bovenbouw hebben wij de afgelopen

weken lessen mediawijsheid gehad van Lars Toussaint. Hij vertelt de leerlingen en de leerkracht wat je

juist wel en beter niet kunt doen met bijvoorbeeld je mobiel of op het internet. Wij krijgen in totaal 3

lessen. De eerste twee hebben we gehad. De laatste vindt plaats op maandag 29 maart. De kinderen

mogen dan hun mobieltje (als zij die hebben en de ouders het ook goed vinden) mee naar school

nemen.

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!
Het team Jan Vermeer
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