
  
 
Nieuwsbrief 3          23-12-2021 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021. Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met 

het coronavirus en dus met alle beperkingen die dat met zich meebrengt, kunnen we 

terugkijken op geslaagde maanden van het schooljaar 2021-2022.  

 

Naast wat wij normaal gesproken aanbieden, hebben wij door de NPO-subsidie (die we 

dankzij corona gekregen hebben) de kinderen veel extra’s kunnen bieden. 

Alle kinderen hebben de volgende extra lessen gekregen:  

● muzieklessen 

● danslessen. 

Buiten de klas hebben groepjes kinderen: 

● extra uitdagende lessen gekregen 

● extra instructie gekregen 

● leesondersteuning gekregen 

● taalondersteuning gekregen 

● leren breien (en leren doorzetten) 

● natuurlessen gekregen 

● technieklessen gekregen. 

 

In januari/ februari starten wij  in de midden- en bovenbouw met de lessen van digiwijzer. In 

deze lessen komen vier onderdelen aan de orde: 

● Computational Thinking 

● ICT-vaardigheden 

● Informatievaardigheden 

● Mediawijsheid. 

 

Het is jammer dat er nu pas extra geld voor het onderwijs is vrijgekomen en dat dit er kwam 

door corona. Nu lijkt het namelijk of alles wat we boven op het normale programma kunnen 

bieden een luxe is, en dat deze extra activiteiten er alleen zijn om achterstanden weg te 



werken. In onze ogen zijn deze extra’s echter essentieel om kinderen brede 

ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 

De ontwikkeling van kinderen kent namelijk geen grenzen. Het wordt in onze samenleving 

steeds urgenter dat kinderen weerbare en wendbare mensen worden. 

 

Graag haal ik een uitspraak van Maria Montessori aan: 

“Since we have the means to guide the child, it is clear that the formation of man is in our 

hands. We have the possibility to form the citizens of the world and the study of the young 

child is fundamental to the peace and progress of humanity."  

"Aangezien wij de middelen hebben om het kind te begeleiden, is het duidelijk dat de 

vorming van de mens in onze handen ligt. Wij hebben de mogelijkheid om wereldburgers te 

vormen en de ontwikkelingsmogelijkheden die wij het het jonge kind kunnen bieden, zijn 

fundamenteel voor de vrede en de vooruitgang van de mensheid."  

 

Dit is een uitspraak uit 1949, maar is nog net zo actueel als toen, evenals vele andere 

inspirerende wijze uitspraken van haar. 

https://montessori150.org/maria-montessori/montessori-books/citizen-world 

 

Heden ten dage wordt er gepleit voor een omslag in het denken in het onderwijs. De theorie 

van Positief Onderwijs wordt omarmd (dit berust op de self-determination theory, SDT). De 

essentie hiervan is een leeromgeving en leercultuur te creëren die bijdraagt aan de 

intrinsieke motivatie van kinderen. Zoals wij weten is dit geen nieuwe opvatting, want dit 

was al terug te vinden in het werk van Maria Montessori. De SDT-theorie neemt drie 

psychologische basisbehoeften als uitgangspunt. Dit zijn de behoefte aan competentie, 

autonomie en sociale verbondenheid. Motivatie voor een taak of activiteit ontstaat 

wanneer de leersituatie deze drie behoeften ondersteunt. 

 

Met het team, kinderen, ouders, NSO en kinderopvang samen willen we blijven leren en ons 

blijven ontwikkelen: doen wij het juiste en wat kunnen wij verbeteren. 

 

Op 10 januari starten wij dan ook met een studiedag, de kinderen hebben dus een dagje 

langer vakantie.  

Overigens is het natuurlijk de vraag of we dinsdag 11 januari weer live naar school kunnen, 

want die beslissing neemt het kabinet op 3 januari.  

Wij zullen u daarom op maandag 10 januari, tijdens onze studiedag, laten weten welke vorm 

van onderwijs in januari aan de orde zal zijn. 

 

Voor iedereen een fijne kerstvakantie in goede gezondheid. 

Karin 

 

https://montessori150.org/maria-montessori/montessori-books/citizen-world


 Te laat in de klas - Verzuimprotocol 

Vanaf 08.15 uur zijn de deuren van de school open. De kinderen hebben een kwartier de tijd 

om de school binnen te komen en naar de klas te gaan. Om 08.30 uur begint de school en 

gaan we in de klassen aan het werk. We merken dat een aantal kinderen regelmatig te laat 

binnenkomt. Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind echt op tijd op school is. Dit bevordert 

de rust en structuur in de klassen.  

Wanneer uw kind pas na 08.30 uur in de klas komt, noteren wij dit als ‘te laat’. Uw kind is 

leerplichtig vanaf 5 jaar, dit betekent dat uw kind iedere dag van 08.30 uur tot 14.00 uur op 

school aanwezig moet zijn.  

 

In het kort de stappen die wij volgen: 

● Is uw kind 3x te laat in 4 weken tijd, dan krijgt u een brief mee, die getekend weer 

retour moet naar school. 

● Is uw kind na deze waarschuwing weer 3x te laat in 4 weken tijd, dan krijgt u een 

brief mee met een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht. Wellicht kunnen 

wij u ergens mee helpen. 

● Is uw kind na dit gesprek opnieuw 3x te laat in 4 weken tijd, dan krijgt u een brief 

mee met een uitnodiging voor een gesprek met de directie. 

● Wanneer het te laat komen na een gesprek met de directeur niet verbetert en uw 

kind is opnieuw 3x te laat in 4 weken tijd (dus in totaal 12 keer te laat in 16 weken), 

dan wordt er een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. U ontvangt hiervan 

een schriftelijke mededeling.  

 

Mocht u het volledige protocol willen inzien, dan verwijzen wij u graag naar onze website.  

 

 De actie dierenvoedselbank 

 

De afgelopen weken hebben we aan iedereen 

gevraagd iets mee te nemen voor de 

dierenvoedselbank, zodat de huisdieren van 

mensen die minder te besteden hebben, ook iets 

lekkers te eten hebben tijdens de feestdagen. Op 

donderdag 23 december heeft Theo, samen met 

wat leerlingen die op school aanwezig waren in 

verband met de noodopvang, alles weggebracht. 

Namens de dierenvoedselbank en de dieren  

hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 

 



 Workshops voor kinderen door ouders  

Nu de scholen weer dicht zijn en er al een tijdje  geen ouders meer in de school mogen, zou 

je haast denken dat dat de komende tijd zo blijft. Toch hopen wij als team dat we 

binnenkort de ouders weer in de school mogen ontvangen.  

 

Tijdens de kinderboekenweek merkten we, dat er veel ouders waren die het heel erg leuk 

vonden om zelf iets te vertellen over hun werk aan een groep met kinderen. 

Wij vinden het als team belangrijk om kinderen naast de cognitieve vaardigheden, zoals 

rekenen, taal en spelling een rijke schoolomgeving aan te bieden, waarin ze kennis maken 

met allerhande activiteiten. 

We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om ouders workshops te laten geven aan 

kinderen. We zijn daarvoor op zoek naar ouders die het leuk vinden om incidenteel of 

structureel een workshop te verzorgen. 

● Hierbij kunt u denken aan workshops over: programmeren, haken, breien, tekenen, 

poppenkastpoppen maken, poppenkast spelen, planten stekken, yoga, schaken, 

gezelschapsspelen spelen, EHBO voor kinderen, architectuur, etc.. 

● Het idee is dat er workshops komen voor kinderen van de middenbouw en de 

bovenbouw. Bij de workshops voor de middenbouw zouden eventueel de kinderen 

van groep 2 aan kunnen sluiten.  

● Het idee is dat de kinderen mogen kiezen uit verschillende workshops. Ze hoeven 

dus niet alle workshops te volgen.  

● De workshops kunnen op school gegeven worden, maar sommige ouders hebben 

misschien vlakbij school ook de mogelijkheid om dit buiten school te realiseren.  

● Of we de workshops verspreid over het jaar of op een vast dagdeel in de week laten 

plaatsvinden, weten we nog niet. Dat hangt ook af van het aanbod waarmee jullie als 

ouders gaan komen.  

● Er zijn misschien ook ouders die niet zelf een workshop willen geven, maar het wel 

leuk vinden om een andere ouder te helpen.  

 

Mij, Jacqueline Eshuis (leerkracht MBC), is gevraagd om de organisatie van deze workshops 

op me te nemen en te coördineren. Het zou fijn zijn als een ouder mij hierbij zou willen 

helpen. Als u geïnteresseerd bent, neem dan even contact met mij op.  

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich  aanmelden om een workshop te geven? Stuur 

dan een mailtje voor woensdag 26 januari 2022 naar j.eshuis@jan-vermeer.nl met daarin: 

1. Uw naam en de naam en klas van uw kind/kinderen. 

2. Een korte beschrijving van de workshop, de grootte van de groep, hoeveel budget u 

nodig heeft om eventuele materialen te kopen of welke materialen u nodig heeft die 

op school aanwezig zijn. 

mailto:j.eshuis@jan-vermeer.nl


3. Informatie over de locatie waar de workshop wordt gegeven. Als de workshop in een 

klaslokaal gegeven wordt, kunt u dan ook aangeven of er tegelijkertijd een andere 

workshop in hetzelfde lokaal gegeven kan worden. Heeft u een eigen locatie voor de 

workshop dan daarover meer informatie. 

4. Andere informatie waarvan u denkt dat die relevant is voor de organisatie van dit 

project.  

Mocht u meer willen weten, neem dan even per mail contact met mij op. Afhankelijk van 

wat er binnenkomt, zal ik de vragen schriftelijk beantwoorden of een Meet organiseren om 

hierover met u en/of andere enthousiaste ouders van gedachten te wisselen.  

 

Maar vooreerst wens ik iedereen een prettige kerstvakantie en veel gezondheid in 2022. 

Jacqueline Eshuis 

 

 Opbrengst Kinderboekenweek actie 

De boekhandels Paagman en Bruna kwamen ook dit jaar weer met een mooie spaaractie. De 

bonnetjes van daar gekochte boeken hebben een mooi bedrag opgeleverd, waar de school 

boeken voor de bieb van kan kopen. Inmiddels zijn de ingeleverde bonnen geteld. We 

hebben een prachtig bedrag bij elkaar gespaard: €208,05. Wow! Bedankt ouders, opa’s en 

oma’s! We zullen voor alle bouwen nieuwe boeken kopen! 

 

    
 

 Kerstviering  
Afgelopen donderdag 16 december hebben we, een week eerder dan gepland, een gezellig 

kerstfeest met elkaar gevierd. ‘s Ochtends zijn we begonnen met het zingen voor elkaar en 

met elkaar in de binnentuin. Iedere bouw had een lied ingestudeerd en als afsluiter hebben 

we nog Feliz Navidad gezongen. Daarna konden we gezellig aanschuiven aan feestelijk 

gedekte tafels en hebben we genoten van een zelfgemaakte kerstbrunch. Rond 12.00u 

hadden we nog een verrassing: een warme oliebol als traktatie van de school. De kinderen 

(en leerkrachten) hebben hier lekker van gesmuld! Het was een gezellig samenzijn met 

elkaar en zo hebben we er toch nog een fijn kerstfeest van kunnen maken. We wensen  

iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022!  

 



    

 

 Nieuws uit de Onderbouw 

De onderbouw heeft gewerkt aan het thema Herfst, met wat zijpaden tijdens de 

Sinterklaasperiode. De kinderen zijn volop bezig geweest met hoe de natuur er in de herfst 

uitziet, wat voor weer het dan is, welke dieren er druk voedsel gaan verzamelen en welke er 

vertrekken naar warmere oorden. Midden november maakten we een herfstwandeling, 

onder leiding van een aantal enthousiaste ouders. We hebben leuke opdrachten gedaan in 

het Heempark en heel veel prachtige bladeren gevonden, waar we weer vanalles mee 

geknutseld hebben. 

 
Ook de onderbouw heeft zich met kunst beziggehouden. We mochten op bezoek bij 

museum Het Prinsenhof om te leren hoe je je gedraagt en wat je allemaal doet en kunt 

bekijken in een museum. Schoonmakers Neo en Nea lieten ons allerlei geheime hoekjes zien 

en vertelden over een paar bijzondere stukken in het museum. Onderbouw C maakte als 

afsluiting van de week zelf een museum in de klas, waar de andere onderbouwklassen langs 

mochten komen om de prachtige kunst te bekijken.   

 
 

 Nieuws uit de Middenbouw  

In de middenbouw hebben we in deze periode met kosmisch gewerkt aan het thema 

“Dieren in de kunst”. Alle kinderen zijn in het atelier van Barbara, de moeder van Stella, 

geweest om daar een dier te schilderen. We zouden ook nog naar het atelier van Kim, de 



moeder van Liv, gaan om met natuurlijke materialen te verven en daarna een dier van vilt te 

maken. Helaas gooide corona roet in het eten. Op een later moment dit schooljaar zullen we 

dit alsnog doen.  

Een aantal kinderen van de middenbouw hebben in groepjes met juf Esther een 

natuurwandeling gemaakt en hebben met de gevonden natuurschatten een kunstwerk 

gemaakt. Helaas konden een aantal wandelingen niet doorgaan door de vervroegde 

vakantie. 

 

 
 

In de afgelopen periode was er ook nog een les van DOK, over verbeeldingskracht, de 

kinderen moesten in een groepje een verhaal verzinnen bij een kaart en dat naspelen. Ze 

beleefden er veel plezier aan. 

 

 

Nieuws uit de Bovenbouw 

 

  Voorstelling bovenbouw B 

Op 8 december heeft bovenbouw B eindelijk de jaarlijkse klassenvoorstelling opgevoerd in 

de gymzaal. Helaas zonder publiek in de zaal, maar met videocamera. Via de link die zo 

spoedig mogelijk via Parro gedeeld wordt kunt u onze voorstelling bekijken. Wij wensen u 

veel kijkplezier en heerlijke feestdagen! 

 

 Schaatsen 

Als cadeau voor op zijn verjaardag, gaf Sinterklaas ons een dagje schaatsen. Op vrijdag 17 

december konden we daardoor het kalenderjaar op een leuke manier afsluiten. Omdat we 

echter een week eerder naar het Silverdome gingen dan gepland, was het tot op het laatst 

spannend of het door kon gaan. Gelukkig hebben zich net op tijd genoeg ouders aangemeld 

om de kinderen naar de schaatsbaan te brengen en na afloop weer te halen. Wat een leuke 

ervaring was dit weer voor de kinderen: een hele schaatsbaan voor ons alleen!  

Dank aan alle ouders die zich hebben aangemeld! Door jullie kan niemand de kinderen deze 

ervaring meer afpakken! 



 

Reminder: sommige kinderen hebben voor €3,50 schaatsen gehuurd van het Silverdome. 

Deze moeten na de kerstvakantie nog betaald worden. 

 

 
 

 Technieklessen in de bovenbouw 

Afgelopen periode hebben de leerlingen van de bovenbouw zich verdiept in het kosmische 

thema ‘Weer, klimaat & landschappen’. Op de vrijdagen zijn we hier lekker technisch mee 

aan de slag gegaan. Zo hebben de leerlingen het weer gemeten, zelf windmeters ontworpen 

en gemaakt en zich vervolgens verdiept in één klimaatzône en daar een klimaatstation bij 

ontworpen, gemaakt en gepresenteerd. De laatste weken voor de kerstvakantie zijn we ons 

gaan verdiepen in papierscheppen en duurzaamheid. Wist u dat je van de inhoud van de 

papierbak in de klas prachtige nieuwe vellen papier kunt maken? Helaas gooide corona wat 

roet in het eten en is nog niet iedereen aan de beurt geweest. Wie weet kan dat nog na de 

kerstvakantie… 

 

 



 

 Lesjesochtend in de bovenbouw 

Op 27 januari staat er een lesjesochtend gepland voor de ouders en leerlingen van de 

bovenbouw. Helaas heeft de vorige lesochtend i.v.m. corona nog niet plaats kunnen vinden. 

Zodra dit weer mogelijk is, gaan wij ons best doen om u uit te nodigen voor een 

lesjesochtend, maar aangezien alles nu nog onzeker is, kunnen wij er op dit moment weinig 

over zeggen. Houdt u vooral de parroberichten hierover in de gaten. 

 

 

 

Wij wensen iedereen een positief en gezond 2022! 

Het team montessorischool Jan Vermeer 

 


