
 
 

 
 

Nieuwsbrief 2            3 oktober 2019 

 

Algemeen nieuws 
 

 Sponsors jaarboek gezocht 

Bent u of kent u iemand die ons jaarboek wil sponsoren? 
Aan het einde van het jaar maken we met de hele school een prachtig boek, waarin staat waar 
we dat schooljaar van genoten hebben en wat er verder allemaal gebeurd is in alle klassen. 
Als er voldoende sponsors zijn, dan kunnen we het boek in kleur laten drukken; dat wil toch 
iedereen?  
Meld u aan bij Bianca Wijnolts of Karin Keizer als u (iemand kent die) hieraan bij wil dragen.  
 

   Herfstvakantie + studiedag + administratiedag 

Van 19 tot en met 29 oktober zijn de kinderen vrij, omdat er aansluitend aan de herfstvakantie 
een studiedag en een administratiedag voor de leerkrachten gepland is. 
We zien iedereen graag op woensdag 30 oktober weer helemaal uitgerust terug op school! 
 

Vraag het je kind 

Van veel ouders vernemen we dat het best lastig is om je kind te laten vertellen wat het heeft 
meegemaakt. Na schooltijd is een veelgestelde vraag aan kinderen: ‘Hoe was het op school?’ Het 
is een brede vraag voor kinderen en als je geluk hebt, krijg je dan ook hooguit een ‘goed’ of ‘ging 
wel’ als antwoord. Hoe krijg je meer een gesprek met je kind? Je bent als ouder immers erg 
nieuwsgierig naar wat je kind bezighoudt. 
Maak het klein 

Probeer je vragen niet te groot te maken. Open vragen zijn het leukst, hiermee vraag je vooral 
naar de beleving van je kind. Gesloten vragen zijn vragen waarop je kind gemakkelijk ja of nee 
kan antwoorden en dit nodigt niet snel uit tot het delen van beleving. Wanneer je graag iets over 
de schooldag van je kind wil weten, maak de vraag dan klein en gericht. Bijvoorbeeld: ´Wat 
maakte je vandaag blij?´ of ´Op welk werkje van vandaag ben je trots?´ Dit soort vragen lenen 
zich ook goed om door te vragen: ‘Kun je mij vertellen hoe dat ging?’, ‘Wat ging eraan vooraf?’ of 
‘Met wie heb je dit kunnen delen?’ 
 

 

 



 
 

Kies je moment 

Of liever: laat je kind het moment kiezen. Meestal komen de verhalen op momenten die jij als 
ouder niet uitkiest. Net voor het slapen gaan, onder de douche of zelfs pas de volgende dag 
tijdens een boodschapje doen. Je ontdekt in de loop van tijd ook wel wat bij jouw kind past. 
Maak daar handig gebruik van. Een kind kan niet zoveel met directe vragen. Het helpt om in 
verbinding te zijn door spel of beweging bijvoorbeeld. Vraag je kind een rondje mee met de 
hond, ga bij je kind op de grond zitten tijdens het spelen met de lego of blijf in de badkamer 
terwijl je kind onder de douche staat. Je sluit aan bij je kind door naast hem of haar te wandelen, 
te spelen of te zijn. Dat geeft een ander gevoel dan tegenover elkaar zitten aan tafel bijvoorbeeld. 
 
Hieronder staan 25 vragen die je wellicht inspireren, wanneer je graag meer inzicht wil in de 
belevingswereld van je kind. Maak er een gewoonte van om meer open vragen te stellen en je 
kinderen zullen daar niet alleen meer vertrouwd mee raken, maar ook zelf gemakkelijker open 
vragen weten te stellen. 
1. Wat maakt je blij? 
2. Wat heb je voor het laatst gedaan met je vrienden? 
3. Met wie heb je vandaag gelachen? 
4. Wat zou jij verkopen als je een eigen winkel had? 
5. Welke geluiden vind je fijn om te horen? 
6. We gaan een maand op reis en je mag drie dingen meenemen. Wat neem je mee? 
7. Wat vind jij leuk om aan anderen te geven? 
8. Wat is het allerleukste dat jij en ik ooit gedaan hebben samen? 
9. Wanneer was je voor het laatst verdrietig? 
10. Wat maakt je boos? 
11. Hoe is het voor jou om een knuffel te krijgen? 
12. Van wie ontvang je graag een knuffel? 
13. Hoe bouw je een hut? 
14. Welk spel speel jij het liefst op het schoolplein? 
15. Je mag een boek schrijven. Waar gaat het over? 
16. Welke drie dieren zou je graag in de eigen leefomgeving willen ontmoeten? 
17. Welke tip heb jij voor mama (papa)? 
18. Je krijgt een toverstaf en alles is mogelijk. Wat zou jij toveren? 
19. Wanneer voel jij je het meest uitgerust? 
20. Van welke sport krijg jij veel energie? 
21. Wat is het leukste kinderboek ooit voor jou? 
22. Je mag een hele dag invullen zoals jij zou willen. Wat zou je allemaal doen? 
23. Waar wil je vannacht  over dromen? 
24. Wat vind jij lekker ruiken? 
25. Je bent fotograaf voor één dag, waar maak jij allemaal foto’s van? 
 

  MR van 19 september 2019. 

De MR is 19 september weer bij elkaar geweest en heeft over de volgende onderwerpen 
gesproken: 
De schoolgids (de gids met praktische informatie): deze is klaar en de MR heeft ermee 
ingestemd. Deze zal spoedig verspreid worden. 
De clusterdirecteur (William van Treuren) is langs geweest en heeft de visie van Librijn 
uiteengezet voor de komende jaren. Deze is opnieuw opgesteld met de komst van een nieuwe 
directeur-bestuurder. Dit zal de komende tijd nog wat extra aandacht van de MR vragen om de 
implicatie ervan op onze school helder te krijgen. 



 
 

Het schoolplan (het plan met de visie voor de komende 4 jaar): dit is een goed en ambitieus 
document geworden. Over het algemeen is de MR positief over het stuk.  
Het verkiezingsprotocol: besloten is deze te updaten. 
De invoering van flexibele plekken in de verschillende groepen op locatie Raam is besproken. 
De conclusie was dat de docenten hierover dusdanig enthousiast waren, dat het sneller is 
ingevoerd dan oorspronkelijk het plan was. Tot nu toe is het nog een beetje zoeken, maar over 
het algemeen bevalt het goed.  
 
De speerpunten van de MR dit schooljaar zijn: 

● De uitwerking van het jaarplan (welke punten uit het schoolplan worden dit jaar 
aangepakt) 

● De MR gaat bekijken hoe zij nog beter kan samenwerken met de OR en andere 
commissies. 

 
Op 9 oktober staat de jaarvergadering van de MR, de OR en de Vrienden op het Raam gepland. 
De volgende gewone MR-vergadering is op dinsdagavond 5 november a.s. vanaf 20 uur op 
locatie MD. 
Wij nodigen ouders graag uit als toehoorders.  

 

Nieuws Raam 
 

In de klas samenwerken met uw kind 

U bent van ons gewend dat we een projectafsluiting organiseren, maar deze keer doen 
we het iets anders. U mag bij ons in de groep komen tijdens het werken. We doen dit, 
omdat we merken dat veel ouders nieuwsgierig zijn met welke werkjes hun kinderen 
gedurende de dag werken en omdat kinderen hun ouders graag willen laten zien wat 
zij overdag op school allemaal doen. Daarom is het  tijdens dit bezoek de bedoeling, 
dat uw kind u een lesje geeft met een materiaal waarmee hij of zij gewoonlijk zelf aan 
het werk is. Dit kan met een rekenles met een montessorimateriaal zijn, maar het kan 
natuurlijk ook dat uw kind u het nodige over het dierenrijk uitlegt, want tenslotte was 
dat het thema van de afgelopen periode. Dus misschien gaat u samen met uw kind een 
dier schilderen,  een mooi knutselwerk maken, werken aan een presentatie, een 
gedicht maken of…….. 
Natuurlijk is het voor dit bezoek belangrijk dat u, net als de kinderen, zich houdt aan 
de afspraak, dat we in de klas zachtjes praten als we samenwerken en anderen niet 
storen.  
Wij wensen iedereen alvast een fijn werkuur en horen graag na afloop uw reactie. 
 
De klassenbezoeken vinden per bouw op de volgende tijden plaats: 

● Onderbouw:  
● Middenbouw: woensdag 16 oktober van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
● Bovenbouw:  

   

 



 
 

Zwangerschapsverlof Lauren 

Op 11 oktober heeft Lauren haar laatste werkdag waarna ze met zwangerschapsverlof gaat. 
Lauren vindt het leuk om iedereen nog even te zien en daarom zal ze vanaf 08.15 uur in de grote 
hal staan en na schooltijd vanaf 14.00 uur bij de onderbouwgang.  

 

Kinderboekenweek 

Op 2 oktober start de Kinderboekenweek 2019. Op school willen wij hier natuurlijk ook 
aandacht aan besteden. Daarom zullen er op 4 oktober twee boekenbeurzen worden gehouden.  
Engelse boekenbeurs 
In de hal bij de bovenbouw wordt een Engelse boekenbeurs georganiseerd met activiteiten voor 
leerlingen van de bovenbouw. Er zijn veel boeken om te bekijken en natuurlijk ook om te kopen!  
Tweedehands boekenbeurs 
In de hal beneden en in de gang van de middenbouw wordt een tweedehands boekenbeurs 
georganiseerd. Kinderen kunnen hier zelf op een kleedje of ‘kraampje’ hun boeken verkopen en 
natuurlijk ook boeken gaan kopen. De opbrengst van alle verkochte boeken zal over alle 
groepen worden verdeeld. Van dat geld kunnen zij dan een mooi boek voor de klas kopen. Wij 
willen u dus vragen, of er boeken zijn die u zou willen afstaan voor deze boekenmarkt. 
Misschien zijn kinderen te groot voor sommige boeken, misschien hebben ze boeken dubbel. 
Boeken voor volwassenen zijn ook welkom. De boeken moeten er nog goed uitzien en zullen 
allemaal voor 1 euro worden verkocht.  
De kinderen mogen de boeken die ze willen verkopen pas op vrijdagochtend mee naar 
school nemen. 
Over beide activiteiten wordt u nog nader geïnformeerd, door posters in de school.  

Tijdstip: vrijdag 4 oktober van  13.15-14.15 uur.  
 

 
Lieve ouders,  
 
Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat de Britse kinderboekuitgever USBORNE kinderen en 
ouders van de Jan Vermeer School de mogelijkheid zal bieden om kennis te maken met de 
topkwaliteit Engelse kinderboeken op vrijdag 4 oktober 2019.  



 
 

Mijn naam is Marine De Ruijsscher-Colin, Independent Usborne-vertegenwoordiger, die het 
evenement organiseert. Ik zal u graag adviseren welke boeken geschikt zijn voor uw kind / 
kinderen en u het brede scala aan boeken laten zien dat Usborne te bieden heeft.  
De boeken en hoofdstukboeken van het Usborne leesprogramma kosten rond de  €10,-  en de 
meeste non-fictionboeken rond de €14,-. Ook veel activiteitenboeken (stickers, doe-het-zelf, …) 
Betaling is alleen contant.  

Ouders kunnen de boekenbeurs bezoeken tussen 13:15 en 14:15 uur. Er 
zal een prachtige selectie boeken beschikbaar zijn voor alle leeftijden en interesses. 
Bedankt voor uw tijd en interesse, ik kijk ernaar uit u binnenkort te zien.  
 
Vriendelijke groet, 
Marine De Ruijsscher-Colin 
Independent Usborne Representative 
USBORNE BOOKS AT HOME AND SCHOOL 
Kidibook 

 

Informatieochtend 

Op vrijdag 4 oktober zal er om 9.30 uur een informatieochtend zijn voor ouders die misschien 
hun kind op de Jan Vermeerschool willen aanmelden. Heeft u al een kind of meerdere 
kinderen op school, maar nog niet de jongste(n) ingeschreven, vraag dan snel per mail een 
aanmeldformulier aan. 
 

Fietskeuring 

Op vrijdag 18 oktober worden de fietsen van de leerlingen van de Jan Vermeer weer gekeurd. 
Dat komt natuurlijk ontzettend goed uit, kort voordat de donkere wintermaanden weer 
beginnen. Wilt u er als ouders voor zorgen dat uw kind op vrijdag 18 oktober op de fiets naar 
school komt? En kunt u de fiets ook alvast even samen met uw kind langslopen, zodat hij op 18 
oktober in één keer goedgekeurd kan worden? 
Mocht de fiets worden afgekeurd, dan is er op 1 november een herkeuring. 

 

Nieuws uit de onderbouw 

 

Het carnaval van de dieren 
 
Groep onderbouw A sluit het project over het 
Dierenrijk af met een muzikale voorstelling! 
De voorstelling begint om 8.45 uur 
op vrijdag 11 oktober. 
Wij oefenen nog even op onze brul!  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Herfstwandeling onderbouw 

 
“Herfst, herfst, wat heb je te koop?” 
Vrijdag 18 oktober maakt de onderbouw een 
herfstwandeling in het Heempark bij de Papaver. 
In kleine groepjes  gaan ze op ontdekkingstocht. 
Het is de bedoeling dat de kinderen hun rugzak met 
tussendoortje erin meenemen. De lunch blijft op 
school. Een plastic zak/tas is handig voor eventueel 
gevonden herfstspullen. Denkt u aan geschikte 
kleding en schoenen voor een herfstwandeling.  
 
 
De herfstwandeling valt onder schooltijd, dus de 

kinderen zijn gewoon om 14:00 uur uit.  
Als het echt giet, gaat het niet door. 
 
Met vriendelijke herfstgroet,  
Maaike, Ineke en Saskia 

 

 

 

 Grote schoolplein bijna winterklaar 

Op 28 september is er door ouders en kinderen hard gewerkt om 
het schoolplein winterklaar te maken. De paden zijn geveegd, de borders schoongemaakt en 
veel onkruid is verwijderd. Bedankt voor de hulp! 

 
 
Op zaterdag 16 november gaan we in de ochtend nog de berg achter op het schoolplein verder 
aanpakken. Heeft u zin en tijd om te helpen? Informatie bij Willemien Beekhof, onderbouw A. 
 

De Bij 
Donderdag 17 oktober komt Hilda van der Kolk, secretaris van de imkervereniging Rotterdam 
bij ons op school. Zij zal met behulp van een demonstratiekast, en andere attributen, die 
gebruikt worden bij het houden van bijen aan onze kinderen van onder- en middenbouw het 



 
 

een en ander vertellen.  
Eventueel kan deze dag uitgebreid worden met: 

● Het maken van beewraps. Dan hebben we voor iedere klas een ouder nodig die het leuk 
vinden om hun strijkijzer en strijkplank, of molton mee naar school te nemen en de 
kinderen te assisteren bij het maken van een beewrap.  

● Het maken van kaarsen. Ook hiervoor hebben we een ouder nodig. 
Aanmelden om te helpen bij bovenstaande activiteiten kan bij Jacqueline Eshuis (leerkracht 
MBC) e-mail j.eshuis@jan-vermeer.nl 
Vermeld even uw naam en van welk kind u de ouder bent en ik welke klas uw kind zit. 
 
 

Nieuws uit de middenbouw 
 

Meubilair 

Op de informatieavond waren er enkele ouders die zich afvroegen of het ergonomisch 
verantwoord is, dat kinderen niet de hele dag  op meubilair zitten dat past bij hun 
lichaamslengte. Wij hebben deze vraag aan een ergotherapeut voorgelegd. Zij vertelde dat het 
voor kinderen heel fijn is om niet de hele dag in dezelfde houding te zitten. Het is goed dat ze 
kunnen bewegen en werken op een kleedje, aan een tafeltje op een stoel en kunnen afwisselen 
met een bankje of kruk. Dat kinderen niet met hun voeten bij de grond kunnen, is in veel 
gevallen geen probleem. Op het moment dat ze moeten schrijven, is het wel fijn dat hun voeten 
steun hebben. Dit kunnen we oplossen door voetensteuntjes aan te schaffen, die ze kunnen 
pakken op het moment dat ze dit nodig hebben. Welke voetensteuntjes hier het meest geschikt 
voor zijn, gaan we in de middenbouw even uitproberen. 
 
Deze week zijn er nieuwe meubels aangeschaft, alleen moeten die nog in elkaar gezet worden. 
Wanneer u ons hierbij wilt helpen, dan horen wij dat graag. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
de leerkracht of bij Theo.  
 

Klassenouder 

Tijdens de informatieavond hebben wij gevraagd of er voor iedere klas een ouder bereid is de 
taak van klassenouder op zich te nemen. De klassenouder zal tijdens het schooljaar de 
leerkracht helpen, wanneer er hulp van ouders gewenst is. Daarnaast deelt de klassenouder 
informatie of anderszins met ouders wanneer dat nuttig lijkt. Ouders kunnen ook bij de 
klassenouder terecht met ideeën, vragen of behoeften. De klassenouder werkt nauw samen met 
de leerkracht. 
Voor middenbouw C heeft Ellen Gerrits, de moeder van Meike en Floor, zich inmiddels 
aangemeld. Voor middenbouw  A en B zijn we nog op zoek. Aanmelden kan bij de leerkracht van 
uw kind. 
 

Tussendoortjes, traktaties en lunch 

Tijdens de informatieavond werd er gevraagd naar het schoolbeleid t.a.v. het meegeven van 
snoep en koek. Op de locatievergadering van 10 oktober zullen wij dit met het team bespreken. 



 
 

In de volgende nieuwsbrief  zullen wij u over het beleid hieromtrent op de Jan-Vermeer 
informeren.  
 
 

Nieuws uit de bovenbouw 

 

Geslaagde werkweek 

Afgelopen vrijdag kwamen wij terug van onze werkweek naar Ameland. Het weer was alles 

behalve goed voorspeld, maar wat een geluk hebben wij gehad. We hadden over het algemeen 

heerlijk weer en hebben ons bijzonder goed vermaakt. We waren op stap met 81 lieve en gezellige 

kinderen. We hadden deze week natuurlijk niet kunnen organiseren zonder de hulp van de 

begeleidende ouders. Bedankt namens de hele bovenbouw! 

 

Uitje naar de gistfabriek 

Op donderdagochtend 10 oktober zullen wij met de hele bovenbouw de gistfabriek bezoeken van 

10.30-12.30 uur. De gistfabriek bestaat 150 jaar en wil dat vieren door leerlingen kennis te laten 

maken met de wereld van microben en de herkomst van gist. Wij zoeken hiervoor per klas nog 

twee ouders die ons kunnen begeleiden tijdens deze excursie. Heeft u zin en tijd om mee te gaan, 

geeft u zich dan op bij de groepsleerkracht van uw zoon/ dochter. 

 

 

 
Met hartelijke groet, 
Het team Raam Jan Vermeer 
 
 

 

 

Nieuws Maria Duystlaan 

 

Voorstelling bovenbouw F - vrijdag 4 oktober 

Op vrijdag 4 oktober om 13.15u verwachten we alle ouders van BBF in de speelzaal voor de 
jaarlijkse voorstelling. Er wordt al druk geoefend en geknutseld! 

 

 Schoolpleinonderhoud -  woensdag 9 en vrijdag 11 oktober 

We gaan weer aan de slag om de schoolpleinen netjes te maken.  
Op woensdag 9 oktober van 8.30-12.00u gaan we aan de slag op het bovenbouwplein.  
Vrijdag 11 oktober van 14.00-16.00u zijn het midden- en onderbouwplein aan de beurt.  
Het zou fantastisch zijn wanneer u ons kunt helpen.  
Opgeven kan via h.hulzebos@jan-vermeer.nl.  
Ook hangt er een intekenlijst in de hal bij de onderbouw. 
 



 
 

Fietsles middenbouw + groep 5 BBF = fiets mee!! 

Op dinsdag 8 oktober krijgt de middenbouw fietsles.  
Dit geldt ook voor de kinderen van groep 5 van BBF. Alle kinderen mogen op deze dag hun  
fiets meenemen. Ook zijn we nog op zoek naar enkele hulpouders.  
Bij het lokaal van uw kind hangt een intekenlijst.  
 
 

Schoolbreed project: dierenrijk - 10 oktober afsluiting 

Alle groepen zijn inmiddels volop bezig met projectlessen. 
Op 10 oktober is de projectafsluiting. De kinderen zijn die dag om 12u vrij. 
Vanaf 17.30u kunt u de school weer in om met uw kind in alle klassen te gaan 
kijken wat er geleerd en gemaakt is.  
Neem wat kleingeld mee, er is dan ook allerlei lekkers te koop in het oudercafé! 
 

 

 
 

 

Herfstwandeling OBD & OBE & OBF  - vrijdag 18 oktober 

Op vrijdag 18 oktober gaan al onze onderbouwgroepen op herfstwandeling in Meyendel. 
We gaan daar met auto’s naar toe. 
In kleine groepjes gaan we aan de hand van een speurtocht de herfst beleven. Gaat u ook mee? 
U kunt intekenen op de lijst bij de klassendeur. 
  
Zorg ervoor, dat uw kind die dag zo gekleed is dat het een spatje regen kan verdragen. 
Een vergrootglas en/of een spiegeltje maken de herfst-ontdekkingstocht nog spannender….! 
Als het giet, dan gaan we niet. Ook bij onvoldoende auto’s kan deze excursie niet doorgaan. 
  
We vertrekken vrijwel direct aan het begin van de ochtend. De rugzakken gaan mee; als het 
goed weer is, lunchen we ook in Meyendel en blijven we daar nog even in de speeltuin 
spelen. 
Rond 14 uur zijn we weer terug. 

  

 Luizencontrole op school maar ook thuis  

Ongeveer zes keer per jaar controleren hulpouders uw kind op de aanwezigheid van luizen en 
neten. De kriebelbeestjes zijn niet gevaarlijk maar wel heel besmettelijk. Bovendien 
veroorzaken ze vervelende jeuk op het hoofd. Iedereen kan luizen krijgen. Het heeft niets te 
maken met hoe vaak iemand zijn haar wast of welke shampoo je gebruikt. Met de 
luizencontroles op school proberen we zoveel mogelijk besmetting tegen te gaan. We kunnen 
hierbij absoluut uw hulp gebruiken.  
Wat kunt u doen? Controleer uw kind regelmatig (liefst 1 keer per week) op luizen en neten. Dit 
filmpje van het RIVM legt goed uit hoe u luizen herkent en wat de beste methode is om er vanaf 
te komen. https://youtu.be/HNkgAIxy1zo  
Wilt u ook helpen met luizenpluizen in de klas van uw kind? Graag, we kunnen altijd extra hulp 
gebruiken. Neem hiervoor contact op met Lucinda (moeder Jelka MBE, Tobias MBD en Kylian 
OBF) via 0640774541  

 

 

https://youtu.be/HNkgAIxy1zo


 
 

 


