
 

  

 
Nieuwsbrief 3 30 oktober 2020 
 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Wat ontzettend fijn dat we op jullie medewerking en begrip konden rekenen om vandaag 

een extra adminstratiedag voor de leerkrachten mogelijk te maken. Er is hard aan de digitale 

omgeving gewerkt en het kopieerapparaat heeft vandaag overuren gemaakt. Er ligt en staat 

weer een hoop klaar waar kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Natuurlijk hopen 

we dat kinderen weinig gebruik van pakketten en de online omgeving hoeven te gaan 

maken want thuiswerken is mooi wanneer het echt niet anders kan, maar het is natuurlijk 

veel fijner om gewoon naar school te kunnen gaan.  We willen en hopen daarom van harte 

dat iedereen gezond blijft! 

 

 Parro 

Praktisch alle ouders hebben Parro geïnstalleerd en de eerste berichten zijn al geplaatst. 

Natuurlijk moeten wij allemaal nog een beetje oefenen en de mogelijkheden ontdekken 

maar dat komt vast goed. 

 

Jaarvergadering  

Op 13 oktober heeft de jaarlijkse OR/MR/Vrienden van Jan Vermeer vergadering digitaal 

plaatsgevonden. 

Normaal gesproken is deze vergadering ‘live’ met een extra thema. Deze keer was het 

zónder extra thema omdat zoiets digitaal moeilijk uit de verf komt. Dat digitale heeft ons er 

wel toe aangezet ook alle informatie eenvoudig digitaal beschikbaar te maken. 

In de brief die gelijktijdig met deze nieuwsbrief is verzonden kunt u alle informatie vinden. 

Stichting Vrienden 

Nu de twee locaties van Montessorischool Jan Vermeer zelfstandige scholen zijn geworden 

met twee onafhankelijke ouderraden en medezeggenschapsraden is de vraag hoe de 
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Stichting Vrienden verder moet. Op dit moment voeren we al twee aparte begrotingen voor 

beide scholen en scholen zijn vrij om te besluiten waar zij geld bij de Vrienden voor vragen. 

Als een voordeel van opsplitsen wordt genoemd dat het ingezamelde geld 'binnen de school 

blijft', een nadeel is dubbele bankkosten en dat er twee besturen nodig zijn. Dit schooljaar 

zal de stichting Vrienden Jan Vermeer voor beide locaties haar werk blijven doen. Dit geeft 

ons de tijd om een goede beslissing te nemen hoe we volgend schooljaar verder gaan. 

Dinsdag 10 november om 20.15u vergadert de Stichting Vrienden over dit vraagstuk. Graag 

willen we hierbij input van onze Vrienden. Wanneer u deel wilt nemen aan deze vergadering 

is dat mogelijk mits u zich van te voren aanmeldt bij directie-md@jan-vermeer.nl Wanneer 

we teveel aanmeldingen hebben kunnen we een Meet aanmaken en kunt u digitaal 

deelnemen.  

 

 Kinderboekenweek 

Woensdag 30 september hebben wij o.l.v. Esther samen dansend de Kinderboekenweek 

geopend op het schoolplein. Eerst een warming up en daarna het liedje En toen? Een spatje 

regen hier en daar mocht de pret niet drukken. 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 bonnen kunnen nog steeds worden 

ingeleverd bij de leerkrachten. 

 

Opbrengst 

Inmiddels zijn de al ingeleverde bonnen geteld en we hebben een prachtig bedrag bij elkaar 

gespaard: € 198,05 Wow! Bedankt ouders, opa’s en oma’s! We zullen er voor alle bouwen 

nieuwe boeken van gaan kopen! Maar….de actie is nog niet afgelopen. Vergeten bonnen 

kunnen nog worden ingeleverd tot uiterlijk 20 november. Het moet wel gaan om boeken die 

in de periode van 30 september tot 25 oktober zijn gekocht.  

 

Op donderdag 8 oktober hebben wij de Kinderboekenweek heel gezellig afgesloten met een 

voorleesuurtje door de hele school. De leerlingen van groep 7 en 8 lazen voor aan de 

middenbouwen groep 3 en 4. De leerlingen van groep 5 en 6 hebben de kleuters 

voorgelezen. Het was mooi om te zien hoe er door de hele school werd gelezen en hoe 
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kinderen die lezen best lastig vinden, heel goed hun best deden om anderen zo leuk 

mogelijk voor te lezen.  

 

     

 

Buiten spelen 

Het is herfst! Maar ondanks de wind en regen die daar bij hoort is het voor kinderen 

belangrijk en fijn om buiten te spelen. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind passende 

kleding bij zich heeft. Laarzen zijn bij nat weer echt noodzakelijk want in de binnenstad van 

Delft is het waterpeil erg hoog waardoor de plassen op ons plein enorm kunnen zijn. 

  

Schoolfruit 

Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag  gratis 

groente en fruit in de klas. Wij doen namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen 

over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 

om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

  

Jan Loris en Marie 
De NSO ‘Jan Loris’ heeft weer plekken vrij! 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd zelf kunnen kiezen wat zij willen                

doen. We hebben een geweldig atelier, waar kinderen creatief aan de slag kunnen gaan. Een               

groot stoffenatelier, vol met lapjes en wol, om de meest prachtige creaties te maken.              

Als kinderen liever willen sporten of bewegingsspelletjes doen, dan kan dat in de gymzaal of               

buiten. In onze grote ruimte kunnen kinderen bouwen, koken, spelletjes doen of lekker een              

boekje lezen op de bank. Onze kleine ruimte is helemaal ingericht voor de jongste kinderen. 

NSO Jan Loris en Marie is onderdeel van Kinderopvang De Lange Keizer. Voor meer 

informatie kunt u terecht op onze website: delangekeizer.nl  of u kunt contact opnemen 

met de locatiemanager: Alie van Noordennen alie@delangekeizer.nl of 06-10568295 

Ook bij de kinderopvang voor driejarigen hebben we nog plaatsen. De driejarigen draaien op 

dinsdag en donderdag mee in de onderbouwklassen. 

Zij worden in de klas begeleid door een vaste pedagogisch medewerker (PM-er) en de 

leerkracht van de vier- en vijfjarigen. De kinderen zijn dus in de school maar vallen wel 

onder de kinderopvang volgens de Nederlandse wet totdat ze 4 zijn. U betaald hier dus 
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het tarief van kinderopvang voor. Na 14.00 uur draaien de 3 jarigen mee in de BSO groep in 

de kleine ruimte. Daar kunnen zij ook zonodig nog geslapen  tussen 13.00 uur en 14.00 

slapen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: delangekeizer.nl  of u kunt contact 

opnemen met: suzan@delangekeizer.nl of met directie-raam@jan-vermeer.nl 

Nieuws uit de onderbouw 

Herfstwandeling 

Donderdag voor de herfstvakantie is de onderbouw op herfstwandeling geweest in het 

Heempark bij de Papaver. We hadden veel geluk met het weer; stralende zon en niet te veel 

wind. De kinderen hebben veel ontdekt: mooie bladeren, zaden, nootjes, honderden 

paddenstoelen en in een enkel geval het slootleven van dichtbij. Heel veel dank aan de 

ouders die meeliepen en zo de wandeling mogelijk maakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Thuiswerken vanwege Corona 

De onderbouw krijgt in geval van gedwongen thuis blijven een mapje mee naar huis met 

een basisset aan lesmateriaal en een uitleg van wat ermee gedaan kan worden. Daarnaast 

staat in Cloudwise een map met werk voor de onderbouw. Daarin vindt u allerlei oefen- en 

montessorimaterialen die uitgeprint kunnen worden, ideeën voor werkjes en filmpjes met 

lesjes. 

 

Nieuws uit de middenbouw 

 Routepad thuiswerken tijdens Corona  

Hoe willen wij dat kinderen thuis werken als er geen fysiek onderwijs gegeven kan 

worden: 

Er zijn 4 scenario’s: 

- kinderen in quarantaine 

- leerkracht kortdurig afwezig 

- leerkracht langdurig afwezig 
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- volledige lockdown (school volledig dicht) 

 

Afspraken: 

Kinderen in quarantaine 

- kinderen kunnen werk kiezen uit de huiswerkmap  

- kinderen kunnen werk ophalen op afspraak, dit kan pas op zijn vroegst na 2 dagen 

- lezen in zelfgekozen boek 

- rekentuin 

- taalzee 

- lijn 3 (groep 3) 

 

Leerkracht kortdurig afwezig 

- kinderen kunnen werk kiezen uit de huiswerkmap  

- lezen in zelfgekozen boek 

- rekentuin 

- taalzee 

- lijn 3 (groep 3) 

 

Leerkracht langdurig afwezig  

- kinderen kunnen werk kiezen uit de huiswerkmap  

- ouders kunnen op afspraak werk ophalen van school, bijvoorbeeld Lekker Lezen en 

Spelling op Maat 

- lezen in zelfgekozen boek 

- rekentuin 

- taalzee 

- lijn 3 (groep 3) 

 

Volledige lockdown (school volledig dicht) 

- kinderen kunnen werk kiezen uit de huiswerkmap  

- bij volledige lockdown kunnen de kinderen pakketjes ophalen zoals de vorige keer en 

zullen er Meets plaatsvinden 

- lezen in zelfgekozen boek 

- rekentuin 

- taalzee 

- lijn 3 (groep 3) 

 

 

Als u de huiswerkmap opent vindt u de handleiding hoe er gewerkt kan worden met de 

verschillende materialen die er zijn.  
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De kinderen kunnen de digitale programma’s zelfstandig gebruiken. Bij het gebruik van de 

huiswerkmap is het idee dat u samen met uw kind een opdracht kiest, die uw kind op papier 

gaat maken. 

 

Alle kinderen hebben een reken- en taalschrift mee naar huis gekregen om tijdens het 

thuiswerken te gebruiken. 

 

Omdat we ons kunnen voorstellen dat er bij ouders een aantal vragen leven over hoe om te 

gaan met het thuiswerken, bieden we de mogelijkheid om dinsdag 3 november om 20.15 

uur via een digitale meet extra uitleg te krijgen. Jacqueline  en Karin zullen deze Meet 

verzorgen en zullen uitleg geven over de verschillende materialen die er zijn, waarna er 

gelegenheid is om vragen te stellen. In Parro kunt u aangeven of u aanwezig zult zijn in de 

‘Google Meet’. Hieronder vindt u de link. 
meet.google.com/gef-rbao-mfn 

 

 Project 

Voor de herfstvakantie hebben we het project ‘Plantenrijk’ afgesloten. De kinderen zijn 

enthousiast aan het werk geweest met dit project. Ze hebben verschillende lessen gehad 

over bladeren en bomen, bloemen en planten, paddenstoelen en groente en fruit. De vitrine 

stond vol met mooie schatten uit de natuur. 

 

                     

 

De komende periode gaan we werken aan het project ‘Uitvindingen’. Mochten de kinderen 

thuis nog leuke boeken of spullen hebben die goed bij dit project passen, dan mogen ze die 

uiteraard meenemen naar school! 

 

 Voorstelling MBC 

Vrijdag 11 december is de jaarlijkse voorstelling van MBC. Donderdag 10 december komt 

een docent van het residentie orkest met de kinderen een muziekverhaal instuderen wat op 

vrijdagochtend 11 december opgevoerd gaat worden aan de kinderen van de middenbouw.  

Via Parro zullen we foto’s en een kort filmpje met de ouders delen. 

 

 Kookles MBA afgelopen donderdag 

 
6 
 
 

https://meet.google.com/gef-rbao-mfn?hs=122&authuser=0


 

Donderdag 29 oktober was het weer zover: 6 kinderen uit middenbouw A mochten koken 

en om 12.00 uur hebben we daar met z’n allen van genoten.  

 

  

 

 

Nieuws uit de bovenbouw 

 

 Kinderen bij de oudergesprekken 

Vanaf dit schooljaar verwachten wij dat de kinderen zelf ook aanwezig zijn bij alle 

oudergesprekken. 

 

 Kosmische educatie 

De afgelopen periode hebben de kinderen uit de bovenbouw gewerkt aan het thema ‘Bos & 

Bomen’. We hebben bomen op alle mogelijk manieren onderzocht. De komende weken 

gaan wij ons verdiepen in het thema ‘Plantenrijk’. Dit sluit mooi aan bij Bos & Bomen en 

daarom hebben we Bos & Bomen eigenlijk nog niet helemaal afgesloten. We proberen de 

komende periode weer zoveel mogelijk te ontdekken over het plantenrijk. Dit zullen wij 

doen door te luisteren, te kijken, te voelen, te proeven en te ervaren. 

 

 Trui 

Nu wij extra goed ventileren is het in de klas wat frisser. Een extra trui of ander warm extra 

kledingstuk is dan ook handig en soms zelfs noodzakelijk.  

 

Thuiswerken bij afwezigheid leerkracht/ziekte kind/quarantaine 

Hierbij een korte uitleg wat we verwachten als de kinderen thuis werken bij afwezigheid van 

de leerkracht/ziekte van het kind zelf/quarantaine. We beschrijven drie situaties. 

 

Een kind is ziek 

Ze werken niet en gaan lekker slapen of Netflixen o.i.d. 
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Een kind zit een dag of een paar dagen thuis 

Er staat werk op Classroom. Schriften en werkboeken kunnen op school gehaald worden. 

Onder schooltijd worden vragen over het werk niet beantwoord. Een korte vraag kan na 

schooltijd via Hangout beantwoord worden. We kunnen echter niet beloven dat dit dezelfde 

dag nog gebeurt (i.v.m. vergadering e.d.). Instructies geven we nog niet online.  

Als een leerkracht thuis zit i.v.m. een coronatest, maar niet ziek is, dan volgt via Parro meer 

informatie over de aanpak voor de thuiswerkers.  

 

Een kind zit voor langere tijd thuis (quarantaine) 

Er staat werk op Classroom. Via vriendjes/vriendinnetjes kan nieuw werk, dat in de klas 

uitgedeeld is, opgehaald worden.  

Onder schooltijd worden vragen over het werk niet beantwoord. Een korte vraag kan na 

schooltijd via Hangout beantwoord worden. We kunnen echter niet beloven dat dit dezelfde 

dag nog gebeurt (i.v.m. vergadering e.d.). Instructies geven we nog niet online.  

 

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 Classroomtegel; 

3. Klik op Bovenbouw Raam 2020-2021 

a. Eerste keer? Klik op ‘deelnemen’.  

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

 

Op Classroom staat er per vak geschreven wat we van de kinderen verwachten. We 

verwachten niet dat de kinderen precies hetzelfde werk doen als wanneer ze in de klas 

zitten. Het is voor het bovenbouwteam niet mogelijk alle instructies/lesjes, naast het werk 

in de klas, ook op Classroom te plaatsen.  

 

Mocht er een Lockdown komen, dan komen we met een aangepast plan. 

 

Op Classroom is het volgende te vinden. We verwachten dat de kinderen zelf weten hoe ze 

gevarieerd kiezen. Als ze dit lastig vinden dan kunnen ze dit via de Hangout aan ons vragen. 

● Rekenen: 

○ Werkbladen die bij aftekenblad 5 t/m 23 horen. De kinderen weten zelf in 

welk aftekenblad ze werken; 

○ Nakijk; 

○ Filmpjes van een aantal lesjes, soms met oefenbladen; 

○ De kinderen krijgen een ‘Thuiswerkrekenschrift’, zodat ze hier het rekenwerk 

in kunnen maken. Dit voorkomt printen.  
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● Topo: 

○ Atlas 5e editie; 

○ Atlas 7e editie; 

● Engels:  

○ Tekstboek 5-6; 

○ Tekstboek 7-8; 

○ Bijbehorende cd’s voor de luisteropdrachten; 

○ Nakijkbladen  

● Taal:  

○ Er staat niks van ‘Taal: doen!’ op Classroom. Omdat het grootste gedeelte van 

de kinderen in de klas werkt, doen ze dit in de klas. 

● Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) 

○ De kinderen kunnen thuis de digitale opdrachten doen. Ze weten hoe dit 

werkt en welke inloggegevens ze nodig hebben. 

● Spreekbeurten en boekbespreking:  

○ Rubrics;  

○ Uitleg hoe je een spreekbeurt/boekbespreking; 

● Spelling:  

○ Nakijk blok 1 t/m 4 

○ Spellingmaatje met uitleg over de spellingregels 

● Ontleden: 

○ Hulpkaarten 

○ Kinderen kunnen eventueel zelf zinnen bedenken en deze ontleden; 

○ Filmpjes met basislesjes (zinsontleden) 

● Geometrie (BBB): 

○ Opdrachtkaarten 

○ Hulpkaarten 

● Interpunctie (binnenkort) 

 

IEP 

Op Cloudwise staat het tegeltje ‘IEP’. Hier kan thuis niet aan gewerkt worden. Het is geen 

werk dat wekelijks gedaan wordt.  

 

Hangout 

De kinderen uit de bovenbouw zijn uitgenodigd voor een Hangout gesprek. Zodra ze deze 

accepteren kunnen ze serieuze vragen stellen over het thuiswerk. De kinderen kunnen 

elkaar serieuze antwoorden geven. In het geval van een leerkracht die thuis werkt (niet ziek, 

maar wachtend op een Coronatest), kan een leerkracht hier ook vragen beantwoorden. 

Leerkrachten op school kunnen dit na schooltijd doen.  
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Beste Ouders van BBA, 

Ik ben Naomi Hakvoort, 20 jaar oud en Onderwijsassistent in opleiding op het 

MBO Rijnland in Leiden. Ik ben met heel veel motivatie en zin bezig met mijn 

tweede leerjaar. Na mijn MBO studie hoop ik door te kunnen studeren naar de 

PABO.  

 

1 oktober is mijn stageperiode begonnen en ik zal tot eind van het schooljaar 

op de donderdag en de vrijdag aanwezig zijn op school. Ik kijk er naar uit om 

samen te werken met André en Pink mijn plekje te vinden in de klas bij de 

kinderen. 

 

Naast mijn opleiding werk ik bij de HEMA en maak ik graag muziek. Ik zing, speel gitaar en 

een beetje piano. Ik hou ervan om creatief bezig te zijn en te fotograferen.  

 

En voor vragen ben ik via André of Pink bereikbaar.  

 

Naomi Hakvoort  

Stagiair groep BBA 

 
 

Een fijn weekend! 
Het team Jan Vermeer 
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