
 

  

Nieuwsbrief 3        5 november 2019 
 
 

Algemeen nieuws 

Staking woensdag 6 november 

Beide locaties zijn woensdag 6 november gesloten wegens de staking. 

 

We beseffen dat er afgelopen weekend veel verwarring is ontstaan in de landelijke media over de 

staking van morgen. 

Het aanbod van de regering lijkt heel mooi, maar dit geld is niet genoeg. De oplossing is niet 

structureel en het lerarentekort wat ten koste gaat van onze kinderen wordt hiermee niet opgelost. 

 

De teams van de Jan Vermeerschool MD en Raam hebben besloten te gaan staken om dat signaal af te 

geven. De regering zal moeten laten zien dat zij het onderwijs serieus neemt. 

 

 Tegemoetkoming schoolkosten 2019-2020 

Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een 

tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De tegemoetkoming loopt 

via de Delftpas. De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager 

is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw 

inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas. Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis 

Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van 

de ouderbijdrage op school betalen en bij deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen. Wilt u meer 

informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten, kijk op www.delftpas.nl. 

Wanneer u de betaling van de ouderbijdrage met een Delftpas wilt doen, moet u een kopie van de 

Delftpas, voorzien van naam en geboortedatum, voor 1 februari 2020 inleveren bij Bianca Wijnolts of 

Karin Keizer. Dit kan natuurlijk ook digitaal naar directie-md@jan-vermeer.nl of 

directie-raam@jan-vermeer.nl  

 

   Studieweekend: montessori-retreat 

Op vrijdag 22 en maandag 25 november zijn de kinderen vrij; de leerkrachten zijn dat weekend op 

montessori-retreat in Zelhem. Het onderwerp van dit weekend is ‘de voorbereide omgeving’. 

Een goede voorbereide omgeving is dé manier om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.  

Wij verwachten na dit weekend optimaal geïnspireerd ons werk weer voort te kunnen zetten! 
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OR/MR Jaarvergadering 
 

 
 

Hierboven vindt u een verslag van de bijeenkomst met Roys Vathorst. 

Wanneer u ook graag wilt, dat de kinderen in de bovenbouw ook zo een interessante les van Roy 

Vathorst krijgen over op welke wijze ze veilig met social media kunnen omgaan, dan zou het heel fijn 

zijn wanneer u een financiële bijdrage wilt leveren door geld over te maken naar 

NL14INGB0009396740 t.n.v. Stichting Vrienden Jan Vermeerschool, Delft. Wanneer we hiervoor 

1000 euro binnen halen kan hij op beide locaties zo een les geven. 

 

 Het kosmische thema van dit moment 
Er is weer een vakantie voorbij en dat betekent een nieuw kosmisch thema! De onderbouw verdiept 

zich de komende periode in het thema herfst, de middenbouw gaat helemaal op in het thema techniek 

en de bovenbouw gaat aan de slag met het thema dierenrijk. Heeft u materialen thuis die goed bij dit 

thema aansluiten en die wij tijdelijk in de klassen (in de vitrines) tentoon mogen stellen, neem ze dan 

vooral mee en geef ze af bij de groepsleerkracht van uw kind. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat we 

een prikkelende omgeving voor de kinderen kunnen creëren, waarin zij zich vol verwondering en 

bewondering kunnen ontwikkelen. Misschien heeft u ook wel tijd en zin om een inspirerende gastles te 

geven. Ook hiervoor staan wij natuurlijk open. Heeft u een materiaal of les alleen voor de groep van 

uw eigen kind, wendt u zich dan tot de groepsleerkracht van uw kind. Gaat het om iets algemeens wat 

met kosmisch te maken heeft, komt u dan vooral naar mij, Esther, toe of stuur mij een e-mail 

(e.reichart@jan-vermeer.nl). 

 

 

 



 
 

Schoolgids en kalender 

Door middel van de nieuwsbrieven en mailtjes proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te 

houden van recente informatie.  

 

Daarnaast gebruiken wij onze website als informatiemiddel. Hierop kunt u algemene informatie over 

de Jan Vermeerschool vinden en natuurlijk ook de jaarlijkse informatie zoals de schoolgids onder het 

kopje ´informatie’ en de jaarkalender onder het kopje ‘kalender’.  
Vanuit milieuoverwegingen kiezen wij ervoor deze schoolgids en kalender niet op papier af te drukken 

en mee te geven. Bovendien kunnen wij online de informatie actueel houden. 

De google agenda kunt u daarom importeren.  

Wanneer u de agenda wilt afdrukken als PDF, houdt u er dan rekening mee dat de wijzigingen of later 

bekend gemaakte activiteiten er niet in staan. 

 

http://www.jan-vermeer.nl/uploads/schoolgids/schoolgids_jan_vermeer_2019_2020_docx.pdf 

http://www.jan-vermeer.nl/activiteiten 

 

Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk zaken ruim van tevoren vast te leggen, maar soms ontkomen 

wij er niet aan dat iets gewijzigd moet worden, of dat iets pas op een later tijdstip bekend wordt. 

Wijzigingen zullen daarom dan ook per mail of nieuwsbrief gemeld worden. 

Wilt u de schoolgids of kalender toch op papier ontvangen, loop dan even langs bij Bianca of Karin of 

stuur hen een mail.  
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Nieuws Raam 

 

Studiedag 29 oktober 2019 

Maandag hebben we met het team een start gemaakt met de leerKRACHT-aanpak. De 

leerKRACHT-aanpak helpt een verbetercultuur te creëren, waarbij je als leraren van elkaar leert en 

samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Dit zijn de drie belangrijkste 

dingen die je daarmee bereikt: 

● Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk 

● Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken 

● Het onderwijs op school wordt beter. 

We hebben met elkaar 4 thema’s gekozen, die we dit schooljaar willen verbeteren: 

de 1e periode tot aan de kerst werken we aan: 

● De voorbereide omgeving 

○ Met als doel de autonomie van het kind in zijn werkgedrag te vergroten. 

De overige drie onderwerpen voor dit schooljaar zijn: 

● Leerlijnen volgsysteem 

● Toetsen 

● Delen van expertise 

Voor iedere periode worden er concrete doelen en acties opgesteld. Wekelijks bespreken de 

leerkrachten met elkaar hoe het in de klas met de doelen en acties gegaan is.  

De leerkrachten gaan deze periode ook regelmatig bij elkaar in de klas kijken en geven elkaar 

feedback. 

Natuurlijk worden ook de leerlingen betrokken bij de doelen. Zij kunnen feedback geven over het 

onderwijs en werken zo mee aan de verbetering.  

De voorbereide omgeving 

Achtergrond en aanpak  

Montessori's idee van de voorbereide omgeving was, dat alles waarmee het kind in contact kwam, het 
zelfstandig leren en ontdekken zou vergemakkelijken en maximaliseren. Deze rustige, overzichtelijke 
omgeving heeft veel beweging en activiteit. Kinderen zijn vrij om te kiezen en in hun eigen tempo aan 
activiteiten te werken. Hier ervaren ze een combinatie van vrijheid en zelfdiscipline, geleid door de 
omgeving.  
● vrijheid;  

○ Montessori geloofde dat een kind de vrijheid moet hebben om zijn eigen natuurlijke impulsen te                
verkennen en te volgen, waardoor zijn of haar potentieel wordt ontwikkeld en zijn of haar kennis van de                  
wereld om hem of haar heen wordt vergroot. Binnen de geprepareerde omgeving moet het kind               
bewegingsvrijheid, vrijheid van exploratie, vrijheid van sociale interactie en vrijheid van inmenging van             
anderen ervaren. Deze vrijheid leidt uiteindelijk tot een grotere vrijheid: keuzevrijheid.  

● structuur en orde;  
○ Hoewel structuur en orde contra-intuïtief lijken voor de genoemde vrijheid, is niets minder waar.               



 
 

Structuur en orde in het montessori-klaslokaal weerspiegelen nauwkeurig het gevoel van structuur en             
orde in het universum. Door de montessori-klaslokaal omgeving te gebruiken als een microkosmos van              
het universum, begint het kind zich de orde om hem heen te verinnerlijken en zo de wereld waarin hij                   
leeft te begrijpen.  

● schoonheid;  
○ De ruimte straalt een eenvoudige harmonie uit, is onbeperkt en goed onderhouden en de omgeving                
straalt rust en kalmte uit. De omgeving moet het kind uitnodigen om binnen te komen en te werken.                  
Deze sfeer is terug te zien aan de houding van degenen die er werken, zowel kinderen als                 
volwassenen.  

● natuur en realiteit;  
○ Montessori had een diep respect en eerbied voor de natuur. Ze vond dat we de natuur moesten                  
gebruiken om kinderen te inspireren. Ze stelde voortdurend voor dat montessori-leraren de kinderen             
meenamen naar de natuur, in plaats van ze opgesloten te houden in het klaslokaal. Daarom wordt de                 
voorkeur gegeven aan natuurlijke materialen in de geprepareerde omgeving. Echt hout, riet, bamboe,             
metaal, katoen en glas hebben de voorkeur boven kunststoffen.  

○ Het is hier waar echte objecten op kinderformaat in het spel komen. Materialen moeten hanteerbaar                
zijn voor kinderen, zodat het kind niet afhankelijk is van de volwassene voor zijn beweging. Rekken,                
schoffels, kruiken, tangen en schoppen moeten allemaal passen bij de handen en de hoogte van               
kinderen, zodat het werk gemakkelijker wordt gemaakt, waardoor een goed gebruik en voltooiing van              
het werk zonder frustratie wordt gewaarborgd.  

● sociale omgeving;  
○ Waar vrijheid van interactie bestaat, leren kinderen een gevoel van medeleven en empathie voor               
anderen aan te moedigen en te ontwikkelen. Naarmate kinderen zich ontwikkelen, worden ze zich              
meer sociaal bewust en bereiden ze zich voor om in groepen te werken en te spelen. Deze sociale                  
interactie wordt ondersteund door de hele omgeving en wordt aangemoedigd door de aard van de               
meerjarige klassikale omgeving.  

● intellectuele omgeving;  
○ Als bovenstaande aspecten niet worden erkend, zal de intellectuele omgeving haar doel niet              
bereiken. Het doel van de montessori-omgeving is om de hele persoonlijkheid van het kind te               
ontwikkelen, niet alleen zijn verstand. Door het kind door de vijf gebieden van het montessori-leerplan               
(Praktisch leven, Sensorisch, Taal, Wiskunde en Culturele vakken) te leiden, heeft het kind de              
belangrijkste tools om onderzoekend te kunnen leren. Er wordt veel tijd en moeite besteed aan het                
creëren van een voorbereid montessori-klaslokaal, dat is ontworpen om aan de individuele behoeften             
van alle kinderen te voldoen. Door middel van een ontwikkelingsgericht, zintuiglijk materiaal dat zich              
hiërarchisch van eenvoudig naar complex en concreet naar abstract beweegt, krijgen kinderen de             
vrijheid om hun unieke potentieel volledig te ontwikkelen door middel van een zorgvuldig voorbereide              
leeromgeving.  

 

 

Duurzaamheid 

 
Zonnepanelen 

In de herfstvakantie zijn er maar liefst 110 zonnepanelen op de daken van de school gelegd. Deze                 

plaatsing is onderdeel van een groter project dat het bestuur van Librijn voor enkele van haar                

schoolgebouwen dit jaar is opgestart. Met hulp van adviesbureau HilgersomDeenduurzaam is voor acht             

schoollocaties precies onderzocht of er zonnepanelen op de daken gelegd konden worden. 



 
 

Bij sommige scholen bleek het dak simpelweg niet sterk genoeg en bij twee scholen was zoveel                

ruimte, dat wordt bekeken of een deel van het dak niet beschikbaar gesteld kan worden voor plaatsing                 

van panelen door omwonenden. Op die daken zou energiecoöperatie DeelstroomDelft dan een            

collectieve zonne-installatie kunnen aanleggen. 

Bij vier scholen (de Freinetscholen locatie Hugo de Groot en De Libel, de wethouder Brederodeschool               

in Rijswijk en de Jan Vermeerschool) zijn in deze maand zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee de              

scholen nu een (groot) deel van hun elektriciteit zelf kunnen opwekken. 

Bijzonder is dat de Jan Vermeerschool het eerste grote zonnepanelenproject in de oude binnenstad is,               

dat met een nieuw, soepeler beleid voor het beschermd stadsgezicht mogelijk is gemaakt. 

Elke school krijgt ook nog een monitorscherm in de entreehal, waarop iedereen kan zien hoeveel de                

zonnepanelen opwekken: op het actuele moment zelf, per dag, week of maand, en hoeveel de               

zonnepanelen in totaal aan energie hebben opgewekt. Daarnaast kan de eigen opwek van             

zonne-energie ook in de klassen worden bekeken via een website. Zo kunnen leerlingen en leraren               

samen nadenken over wat het betekent om je eigen energie op te wekken, en wat er nog meer bij                   

komt kijken om op een duurzame manier te leven: zoals energie besparen, zuinig met spullen               

omgaan, afval scheiden en gezond en duurzaam eten. 

Bij de Jan Vermeerschool verwachten we dat de panelen 90% van het totale verbruik van               

de school gaan opwekken! We hopen met de leerlingen de resterende 10% te kunnen              

besparen door zuiniger om te gaan met energie. We zijn dan de eerste electriciteitsneutrale              

school in Delft! 
 

Schoolfruit 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per                  

week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en                

gezonde voeding.  

Wij doen hier aan mee omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen van jongs af aan duurzaam met                  

voedsel leren om gaan. Dit seizoensgebonden fruit wordt geleverd door een groenteleverancier uit de              

buurt.  

Natuurlijk willen we geen voedsel verspillen dus houdt u er rekening mee dat het niet nodig is om                  

iedere dag uw kind een tussendoortje mee te geven want het zou zonde zijn wanneer wij fruit zouden                  

moeten weggooien (twee keer per week iets meegeven zou voldoende moeten zijn). 

In de klas zijn planken en mesjes enz. aanwezig zodat kinderen het fruit zelf kunnen schoonmaken.                

Ook zijn er voor kinderen glazen beschikbaar zodat zij wanneer zij dat willen water kunnen drinken. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten, 

want zien eten doet eten. 

Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per              

dag te halen.  

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school               

en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op               

www.euschoolfruit.nl.  

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 

 

Konijnen 

Theo is op zoek naar ouders die hem willen helpen om het konijnenverblijf in de binnentuin klaar te 

maken. 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


 
 

Er moeten houten palen geplaatst worden en een afrastering gemaakt worden. De konijnen zitten al 

klaar bij het “Knagertje” om opgehaald te worden. U kunt zich melden bij Theo. 

Fietscontrole en herkeuring 2019 

En wel hierom! 

Het belang van een goede en vooral veilige fiets hoeft natuurlijk geen betoog! 

Dat zou je denken inderdaad, maar tijdens de fietskeuring op 18 oktober jl. bleken er toch heus wel 

weer manke fietsjes tussen te zitten. Of thuisgelaten fietsen die er daarom natuurlijk juist niet tussen 

zaten en dus niet gekeurd konden worden! Of kinderen die er niet waren, en daarom hun fiets ook 

niet... eh 

Nou ja, voor ons reden genoeg om weer even met wat cijfers op de proppen te komen. 

 

Middenbouw 1e keuring 

80 gekeurde fietsen in totaal 

54 OK bevonden  (67%) 

17 niet OK bevonden 

9 kinderen kwamen zonder fiets naar school 

  

Bovenbouw 1e keuring 

79 gekeurde fietsen in totaal 

50 OK bevonden (63%) 

18 niet OK bevonden 

11 kinderen kwamen zonder fiets naar school 

Herkeuring 

Na de herkeuring bleek dat inmiddels behoorlijk wat herstelwerk was verricht in de herfstvakantie. 

Wow! 

Eindresultaat, in de middenbouw tenslotte 75% goedgekeurde fietsen en in de bovenbouw 

73% goedgekeurde fietsen! 

Dit jaar konden we toch weer meer fietsen goedkeuren dan vorig jaar, vooral tijdens de herkeuring. 

We hebben met zijn allen iets meer gewezen op het moment van keuring dan andere jaren en dat 

heeft blijkbaar zijn uitwerking niet gemist. Gaan we mee door! 

In 2020 onderwerpen we alle fietsen gewoon weer aan een grondige keuring, want de 

verkeersveiligheid van uw kind staat immers altijd voorop! 

De verkeerscommissie.  
 

 

 

Nieuws uit de onderbouw 

 
Vrije werkplekken in de onderbouw 
De inrichting van de klaslokalen in de middenbouw en bovenbouw zijn in een ander jasje gestoken. 

Nieuwe kasten, verschillende type tafels waaraan de kinderen kunnen werken en andersoortige 

werkplekken, zoals een groot kleed.  

De ruimte is zo ingericht dat kinderen op een prettige manier individueel of in groepjes kunnen 

werken. Bovendien kunnen de kinderen nu zelf hun werkplek kiezen. Een werkplek die het meest 

geschikt is voor het werk dat zij aan het doen zijn. 



 
 

In de onderbouw werken wij eigenlijk al met flexibele werkplekken. De plek die de kinderen kiezen is 

afhankelijk van het werk dat zij doen. Een grote tafel voor werk waarbij ze veel materialen nodig 

hebben, een kleedje om eens lekker in een andere houding te werken, een apart gezet tafeltje om 

rustig alleen te kunnen werken of naast elkaar gaan zitten om mét elkaar te werken. Gedurende de 

dag kunnen zij van werkplek veranderen. De enige verandering is eigenlijk dat de kinderen voortaan  

‘s ochtends bij binnenkomst meteen zelf een werkplek gaan kiezen. 

 

Naast het Montessori-principe van de vrije werkkeuze willen we dus ook de vrije werkplek 

introduceren. Vanzelfsprekend blijven we kijken naar de individuele behoefte van het kind. 

 

We gebruiken de periode tot de kerst om de kinderen hieraan te laten wennen en praktische zaken 

hieromheen aan te passen. Wij houden u op de hoogte. 

 
Fietskunsten 

 
Verkeersles  in de onderbouw : fietskunsten.  

Deze les is gepland op donderdagochtend 21 november. 

De les vindt  plaats op het schoolplein. 

De kinderen oefenen op hun eigen fiets vaardigheden als: rijden door een smalle poort, slalommen, de 

noodstop, het wachten voor een rood stoplicht, e.d. 

Het is heel belangrijk, dat de kinderen hun fiets mee naar school nemen. 

Een terugtraprem is echt noodzakelijk. Zijwieltjes zijn geen bezwaar.  

 

Wij zoeken hulpouders,-oma’s of -opa’s om te assisteren bij deze verkeersles.  
Er komt een intekenlijst bij de klas van uw kind te hangen. 

08.45 uur -  09.30 uur groep oba 

09.30 uur - 10.15 uur groep obb 

10.15 uur - 11.00 uur groep obc 

 

 Voorstelling obc 

 

De voorstelling van obc gaat over Dieren. 

Alle ouders en grootouders van obc zijn van harte welkom op vrijdag 15 november a.s. 

Om kwart voor negen begint de voorstelling en duurt ongeveer een half uur. 

 

 

 Nieuws uit de middenbouw 

 

Inrichting klassen 

Na de zomervakantie zijn de middenbouwen begonnen om de inrichting van de klassen te veranderen, 

zodat er op een meer Montessoriaanse wijze gewerkt kan worden. Volgens Maria Montessori zijn 

kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar in een fase dat ze graag samen willen werken. De nieuwe inrichting 



 
 

nodigt daartoe uit. Inmiddels staan bijna alle meubels op hun plek en kunnen kinderen ook op het 

grote kleed werken. Na een aantal weken van veranderingen staat alles nu op zijn plek en is de rust, 

ook voor het werken, teruggekeerd.  

 

Tweedehands boekenmarkt 

Op vrijdag tijdens de Kinderboekenweek hebben wij voor het eerst een tweedehands 

kinderboekenmarkt georganiseerd in de gang van de middenbouwen en in de grote hal. Er waren veel 

boeken meegenomen voor de verkoop. De kinderen waren enthousiast aan het verkopen. Gelukkig 

waren er ook veel kopers! En we zijn blij om te kunnen zeggen, dat de kinderen met elkaar €207,90 

hebben verdiend. Wat een succes! Daarnaast hebben ouders heel goed hun best gedaan om bonnen 

van Paagman te sparen en van deze opbrengst gaan we leuke boeken voor de schoolbieb kopen. 

Bedankt! 

 

Lesjesmiddag 

Wat een gezellige drukte was het en wat een enthousiaste reacties hebben wij gekregen van ouders 

en kinderen. Voor ons was het een ontspannen kennismaking met de lesjesmiddag en zeker voor 

herhaling vatbaar.  

 

Oudergesprekken 

De lijsten voor het inschrijven van de oudergesprekken hangen bij de klassendeuren.  

 

Nieuw kosmisch thema 

Voor de herfstvakantie hebben wij het thema dierenrijk afgesloten. De kinderen hebben onder andere 

prachtige muurkranten en houtskooltekeningen gemaakt. Komende week starten wij met het nieuwe 

thema: techniek. Omdat we in Delft in het centrum van techniek zitten, hebben wij het idee dat er 

zeker vaders, moeder, opa’s, oma’s, tantes en ooms zijn die het leuk vinden om in de klassen een 

gastles of een demonstratie te geven.  

 

Klassenouders 

Voor MBB en voor MBC is het gelukt om klassenouders te vinden. De klassenouders zijn: Lidewij van 

Trigt voor MBB en Ellen Gerrits voor MBC. Voor MBA zijn we nog op zoek naar iemand die dit klusje wil 

doen. U kunt zich opgeven bij Myra of Tamara.  

 

 

  Nieuws uit de bovenbouw 

Verslag bezoek bovenbouw naar de gistfabriek 
De bovenbouw is op 10 oktober naar de gistfabriek geweest. DSM heeft ons uitgenodigd ter ere van 

het 150-jarig bestaan van de fabriek. Het monumentale voormalige hoofdgebouw aan de Schie is nu 

ingericht als museum.  

We hebben geleerd over de oprichter Jacques van Marken en zijn vrouw Agneta Matthes. Zij waren 

hun tijd ver vooruit op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo hebben zij voor 

hun werknemers goede huisvesting laten bouwen (het Agnetapark) en het eerste buurthuis van 

Nederland gesticht.  

In het gebouw is een deel van Micropia te zien, het deel van Artis dat het allerkleinste leven toont. 

Onze leerlingen lieten zien dat ze al heel wat weten over het ontstaan van het leven. Ze stelden ook 

goede vragen. Ze hebben onder andere geleerd wat gist is en waar het voor wordt gebruikt, hoe kaas 

in ontstaan en wat dat te maken heeft met microben en hoe biotech duurzaam ingezet wordt. Door 

het hele gebouw zijn ook quizvragen te vinden, waarop het antwoord gevonden kan worden in de 

tentoonstelling. De kinderen gingen daar enthousiast mee aan de slag.  



 
 

Lesjesochtend bovenbouw 
Op de vrijdag voor de herfstvakantie vond in de bovenbouwgroepen de eerste 'lesjesochtend' plaats. 

Die dag waren de ouders welkom om een uurtje mee te draaien in de groep van hun kind, om zo een 

beeld te krijgen waar de kinderen onder andere mee aan het werk zijn op school. Het plan was dat de 

kinderen hun vader of moeder bijvoorbeeld een lesje zouden geven dat ze zelf al eens eerder hadden 

gekregen, of samen met het montessorimateriaal aan de slag zouden gaan. Dit plan pakte heel goed 

uit! Hoewel het behoorlijk vol was in de klas (er was een enorm goede opkomst!) werd er tussen half 

9 en half 10 door heel veel ouders keihard gewerkt! Onder leiding van hun kinderen waren ze bezig 

met het rekenmateriaal, topografiebladen, opdrachten uit de TaalDoen-kast, geometrie, 

tekstverwerken, etc. De kinderen ontpopten zich als heuse leerkrachten en waren duidelijk enthousiast 

over de leergierige en geïnteresseerde ouders. Kortom een geslaagde ochtend voor kinderen, ouders 

en leerkrachten! 

Mediamasters 
Tijdens de week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november) zal de bovenbouw aan de slag gaan met 

MediaMasters. Hier leren de kinderen op een leuke en veilige manier omgaan met verschillende 

soorten media. Elke dag krijgen ze een interactieve les van ongeveer een uur. Ze leren hier kritisch 

naar de verschillende soorten media te kijken en wat mogelijke effecten zijn. Daarnaast worden ze 

bewust van hun eigen handelen en de mogelijke gevolgen. 

Tijdens deze week kunnen de kinderen thuis extra opdrachten van MediaMasters maken via de 

website. Die week zal de site in elke klas op het bord geschreven worden. Wanneer kinderen thuis aan 

de slag gaan met de opdrachten kunnen er extra punten gescoord worden voor de finaledag op school. 

Wij hebben er nu al zin in! 

Schaatsen 
Ook dit schooljaar willen we weer met de bovenbouw gaan schaatsen. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 6 

december. Het schaatsen is van 10.00 tot 13.00 uur en we zijn rond 14.00 uur terug op school. 

 ‘s Ochtends begint de dag gewoon in de klas en vertrekken we rond 9.00 uur.  

We zoeken nog rij-ouders die met een aantal kinderen van school naar het Silverdome (Zoetermeer) 

willen rijden. Zonder ouders zou deze leuke dag niet door kunnen gaan.  

Als u het leuk vindt om mee te gaan, hangt er vanaf maandag 4 november, naast de deur van BBB 

een lijst, waar u op kunt geven hoeveel passagiers u mee kunt nemen. Het zal gaan om zowel de 

heen- als de terugrit. Uiteraard is het ook mogelijk zelf mee te schaatsen. 

  

Iedere klas zal binnenkort een lijst ophangen, waarop je je naam en schoenmaat moet opgeven als je 

schaatsen wilt huren. Het huren kost €3.75 per paar. Graag vooraf betalen. Eigen schaatsen of 

geleende schaatsen meenemen mag natuurlijk ook. 

Belangrijk voor deze dag: de kinderen moeten warm aangekleed zijn en het dragen van 

handschoenen op de schaatsbaan is in verband met hun veiligheid verplicht. 

Les; banden plakken 
De komende weken willen we met de bovenbouw aandacht besteden aan het leren banden plakken. 

Hiervoor zoeken we nog: 

● Oude binnenbanden die kapot zijn/kapot mogen gaan. 

● Enkele frames met wiel (inclusief buitenband) om deze er af te leren halen en de binnenband 

te kunnen plakken of vervangen. 

● Ouders die handig zijn en het leuk vinden om met groepjes (5-7) kinderen dit te doen. Het 

mag verspreid over verschillende dagen en tijden, in overleg met de leerkrachten.  

Exacte data volgen nog. De spullen mogen in de kratten in de studieruimte van de bovenbouw 

verzameld worden. 

 



 
 

Sinterklaasfeest in de bovenbouw 
Op zaterdag 16 november komt hij ons land al weer verblijden met een bezoekje, Sinterklaas. In de 

bovenbouw vieren wij het sinterklaasfeest d.m.v. het maken van een surprise voor elkaar. Op vrijdag 

15 november trekken wij daarvoor de lootjes. Het is dus belangrijk dat de kinderen voor die tijd alvast 

hebben nagedacht over wat ze op hun lootje kunnen vermelden. Op een lootje staat natuurlijk je 

naam, vervolgens je wensen (voor maximaal €7,50) en tot slot kan je ervoor kiezen om nog een leuk 

weetje over jezelf op te schrijven, zodat je degene die jou moet gaan verrassen, een beetje op weg 

helpt. Als hoofdcadeau wordt snoep niet getolereerd. Als je naast je cadeau, het bedrag nog wat 

aanvult met snoepgoed, is dat geen probleem. Verder mag je bij je surprise een gedicht maken, maar 

dit hoeft zeker niet. Een surprise is dus wel verplicht. Leg de lat voor de surprise zo hoog als je zelf 

wilt, maar probeer er wel voor te zorgen, dat de surprise meer is dan alleen een versierde 

schoenendoos. Wij begrijpen het als u, ouders van de leerlingen van de bovenbouw, uw kind een 

beetje helpt, maar wij willen benadrukken dat het de bedoeling is, dat het een surprise van het kind 

is. In de meeste surprises gaat flink wat werk zitten, daarom verwachten wij alle surprises op 

woensdag 4 december 2019 op school. We kunnen er dan een mooie expositie van maken met elkaar 

en genieten van al het knutselwerk, voordat de surprises op 5 december worden uitgepakt. Het is 

belangrijk dat er aan alle surprises een kaartje of een envelop zit, waarop de naam staat van degene 

voor wie de surprise is. Een envelop heeft onze voorkeur, omdat dan nog niet meteen duidelijk is voor 

wie de surprise is. Tot slot willen wij u nog meegeven dat het uitpakken van ongeveer 30 surprises al 

flink wat troep geeft, extra vieze surprises zijn dus echt niet nodig. 

 

Biebboeken biebklaar maken 

Beste ouders, 

Regelmatig krijgen wij mooie, nieuwe boeken voor de bibliotheek. Voordat deze boeken in de 

bibliotheek gezet kunnen worden, moeten zij voorzien worden van een kaft van boeklon en een Jan 

Vermeer stempel. Wie ziet het zitten om in de komende weken een keer een ochtendje boeken te 

kaften en te stempelen, zodat wij de nieuwe boeken in de bibliotheek kunnen zetten? 

U kunt zich voor dit klusje opgeven bij Esther via e.reichart@jan-vermeer.nl. 

Alvast bedankt, namens de hele bovenbouw. 

PS: Heeft u gezien dat de bibliotheek weer is verhuisd naar zijn oude plek? Na onze oproep over het 

verhuizen van de bibliotheek, zijn de moeders van Jules en Siem flink aan de slag gegaan. Zij hebben 

alle kasten en boeken verplaatst. Eigenlijk zou de moeder van Rohan in de herfstvakantie alles komen 

sorteren, zodat de bibliotheek weer helemaal netjes zou zijn na de herfstvakantie. Toen zij de 

donderdag in de herfstvakantie op school was, zag zij dat de moeders van Jules en Siem dat zelfs ook 

al hadden gedaan! Wij willen jullie dan ook, alle drie, hartelijk bedanken voor jullie harde werk en 

inzet: BEDANKT! 😊 
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Nieuws Maria Duystlaan 

 

Studiedag 28 oktober 2019 

 

Op 28 oktober hebben we met het team een start gemaakt met de leerKRACHT-aanpak.  

De leerKRACHT-aanpak helpt je een verbetercultuur te creëren, waarmee je als leraren van elkaar 

leert en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbetert.  

Dit zijn de drie belangrijkste dingen die je daarmee bereikt: 

● Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk 

● Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken 

● Het onderwijs op school wordt beter 

We hebben met elkaar 4 thema’s  gekozen waar we dit schooljaar ons onderwijs willen verbeteren: 

● Taakgerichtheid van de leerlingen 

● Rekenonderwijs 

● Spellingonderwijs 

● Doorgaande lijn door de school, leren van elkaar. 

De eerste periode tot de kerstvakantie gaan we met het thema taakgerichtheid aan de slag: 

Onze ambitie op taakgerichtheid: 

Onze kinderen hebben plezier in het leren, doen dit  samen of alleen, houden rekening met elkaar, 

kennen en respecteren de kaders die de leerkrachten regisseren. 

Voor iedere periode worden er concrete doelen en acties opgesteld. Wekelijks bespreken de 

leerkrachten met elkaar hoe het in de klas met de doelen en acties gegaan is. De leerkrachten gaan 

deze periode bij elkaar kijken in de klas en geven elkaar feedback. 

De leerlingen worden betrokken bij de doelen, zij kunnen feedback geven over het onderwijs en 

werken zo mee aan de verbetering.  

 Schoolfruit 

Van 11 november tot en met 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en/of 

fruit per week. De school doet 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!  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per 

dag te halen.  

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school 

en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op 

www.euschoolfruit.nl.  

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen?  

Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 

 

Voorstelling bovenbouw, bbd en bbe - vrijdag 15 november - 13u 

Op vrijdag 15 november zal de hele bovenbouw een voorstelling opvoeren over de werkweek.  

Een unieke kans voor de ouders van de bovenbouw, maar natuurlijk ook voor de kinderen uit de 

andere bouwen om een kijkje te nemen in de keuken van de werkweek. Wat gebeurt daar nou 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


 
 

allemaal? Als u antwoord wilt krijgen op die vraag, zorgt u dat u op vrijdag 15 november om 13.00 uur 

in de speelzaal aanwezig bent. 

 

 

Voorstelling onderbouw E - woensdag 20 november 11.30u 

De ouders van onderbouw E zijn bij deze van harte uitgenodigd om de jaarlijkse voorstelling bij te 

wonen in de speelzaal. Wij spelen voor u: “de tien biggetjes”. 

Op woensdag 20 november om 11.30u zal het spektakel aanvangen. 

 

Sleutels gevonden - van wie, van wie? 

Op het prikbord in de hal hangen sleutels die in en rond de school 

gevonden zijn. 

Wie heeft er onlangs moeten lopen naar huis, of kan al langere tijd de 

schuur niet in….? 

Kom even kijken of er iets van u bij hangt! 

 

 

 

Werkhouding in de bovenbouw 

In de weken voor de herfstvakantie zijn de kinderen en de leerkrachten druk bezig geweest met het 

ontwikkelen van een goede werkhouding in de bovenbouwklassen. We willen u graag op de hoogte 

brengen waaraan we gewerkt hebben en wat de daarbij gemaakte afspraken zijn, met het verzoek om 

u, als u de klas inkomt, ook aan deze afspraken te houden.  

 

We hebben o.a. gewerkt aan zelfstandigheidsontwikkeling; zo gebruiken we als leerkrachten het 

belletje veel minder. Kinderen houden zelf in de gaten hoe laat ze een les krijgen en gaan daarvoor 

met de juiste benodigdheden op de afgesproken plek klaarzitten. Hiermee moedigen we de 

zelfstandigheid van de kinderen aan en behouden we de rust in de klas. 

 

We hebben gewerkt aan productiviteit en afspraken met elkaar gemaakt om het concentreren te 

verbeteren. Afspraken als; in de klas en op de gangen is het rustig; tijdens het samenwerken wordt er 

gefluisterd; aan je eigen tafel werk je zelfstandig; je bent uiterlijk 8.25u in de klas aanwezig, zodat je 

om 8.30u aan het werk bent.  

 

Tussen 8.15u en 8.25u is het een druk moment in de klas. Sommige kinderen zijn misschien al 

geconcentreerd aan het werk terwijl u met uw kind binnenkomt. We willen er met elkaar voor zorgen 

dat dit moment zo rustig mogelijk verloopt. Alvast bedankt!  

 

 

Surprises bovenbouw 

In de bovenbouw zullen we lootjes trekken om een surprise voor elkaar te maken. Om er voor te 

zorgen dat alle kinderen een mooie surprise krijgen is het belangrijk dat er op tijd gestart wordt met 

het maken van de surprise.  

Alle kinderen van de bovenbouw moeten hun surprise op woensdag 4 december alvast mee naar 

school nemen. Verpak de surprise in een vuilniszak. Op school maken we in iedere klas een plek vrij 

voor de surprises, zodat we woensdag alvast van al het moois kunnen genieten.  

Vergeet niet de naam van degene voor wie de surprise bestemd is aan je knutselwerk te bevestigen. 

 



 
 

Schaatsen 6 december 

Vrijdag 6 december zal heel de bovenbouw weer gaan schaatsen op de ijshockeybaan van de  

Silver Dome in Zoetermeer van 10.00–13.00 uur.  

Er mag geschaatst worden op hockey-, kunstschaatsen en noren. 

 

De kinderen kunnen schaatsen huren voor € 3.50. Graag gepast geld meenemen!  

Handschoenen zijn op de baan verplicht. 

 

Om met elkaar te kunnen schaatsen hebben wij jullie, de ouders, nodig!  

Welke ouders kunnen en willen de kinderen heen en weer rijden met de auto?  

We zoeken zeker 19 ouders die kunnen brengen en halen. 

En u kunt zelf natuurlijk ook uw schaatsen meenemen (toegang is gratis voor begeleiders)! 

U kunt u inschrijven op de lijsten die bij de klassendeuren van bovenbouw D, E en  

F hangen of via de email  i.aydemir@jan-vermeer.nl 

Geeft u alstublieft duidelijk aan hoeveel personen u kunt vervoeren, zodat wij een  

passende indeling kunnen maken. Later hoort u dan nog hoe laat we precies willen  

vertrekken en welke kinderen er bij u in de auto zijn geplaatst. 

Alvast bedankt namens de bovenbouw;  Maroussia, Krista, Irem en Bastienne 

 

 

Werkweek - gevonden voorwerpen 

Van de werkweek zijn er heel wat spullen terug gekomen die nu nog op school liggen.  

We zullen de spullen bij de rode deur tot 8 november 2019 uitstallen met de  

vraag of iedereen zijn eigen spullen mee wil nemen.  

Na 8 november zullen de overgebleven spullen weggegooid worden.  

 

 

De skelter 

Wij willen Rob en zijn vader enorm bedanken voor het repareren van de skelterbanden.  

De skelter heeft nog een mankementje, de stuurpen zit los. Is er een ouder die  

ons ook hierbij zou willen helpen? 

 

 

Mad Science komt op school! 

Binnenkort is het dan zover. Op dinsdag 5 november komt een van de Mad Science professoren een                 

spectaculaire Science show op de Montessori Jan Vermeer geven. Na afloop van de show worden de                

inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven en kunnen zij zich opgeven voor de naschoolse             

cursus. 

 

De kinderen worden vanaf 16 december zes weken lang iedere maandag meegenomen in de wondere               

wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en              

zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  

 

Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! Ze produceren zelf               

aardschokken, bouwen een eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis! 

 

LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 10 november en vol=vol. Nu al                 

nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier. 

https://onderwijs.mad-science.nl/systeem4/
https://inschrijven.mad-science.nl/
https://inschrijven.mad-science.nl/


 
 

Schoonmaakavonden 

Sinds begin dit schooljaar zijn wij (Mieke en Lisette) de nieuwe schoonmaakcommissie. En we moeten 

nog even wennen aan onze nieuwe rol, want het eerste deel van dit schooljaar ging zo snel dat we 

bijna de eerste schoonmaakavond over het hoofd zagen. Maar we gaan enthousiast aan de slag en 

rekenen natuurlijk op jullie hulp! 

De Jan Vermeerschool heeft, net als alle andere scholen in Nederland, te weinig geld om goed schoon 

te laten maken. In de klaslokalen en de gangen blijft vaak stof liggen en de wc’s, de ramen en de 

werkmaterialen worden niet vaak genoeg gesopt. Daarom doen we een beroep op u, om 3x per jaar 

de spullen extra onder handen te nemen. 

 

Op één van de volgende 3 avonden vragen wij u om te komen helpen: 

woensdag 13 november (20.00 – 21.30) 

dinsdag 28 januari (20.00 – 21.30) 

donderdag 14 mei (20.00 – 21.30) 

 

Per gezin wordt één ouder/verzorger op één van de drie avonden verwacht. Heeft u meer kinderen op 

school? We vragen u dan om één keer te komen, in de klas van het jongste kind. 

De eerste schoonmaakavond is al snel, dus als u ons dan komt helpen horen we het graag zo snel 

mogelijk! 

Voor de overige twee avonden zullen we 3 weken voorafgaand aan de schoonmaakavond een lijst bij 

de klassen hangen zodat u zich kunt inschrijven. 

Zijn de avonden voor u een probleem? Het is ook mogelijk om door de week, na schooltijd, te helpen 

met schoonmaken. Laat ons dit dan even weten. 

Op de schoonmaakavonden hangt in iedere klas een lijst met de schoonmaakwerkzaamheden die 

nodig zijn. 

Na het harde werken sluiten we de avond gezellig af met een drankje. 

  

Mede namens de kinderen, die weer in een schone omgeving verder kunnen leren, alvast bedankt! 

Met frisse groet, 

De schoonmaakcommissie, 

 Mieke Visser (Luuk MBE en Tom OBE)   miekedekeijzer@gmail.com 

 Lisette Samplonius (Zoëna MBE en Andjela OBF)  lisettesamplonius@gmail.com 

 

 

Nieuws uit de schoolbieb 

 

‘Reis mee’ was dit jaar het thema van de Kinderboekenweek waarbij niet de bestemming maar het 

vervoer erheen centraal stond. In de bieb op school hebben we alle boeken over voertuigen in 

ingepakt en op leesniveau terug in de kast gezet. Voor de kinderen gold: laat je verrassen, kies een 

boek, pak het uit, lees het en kom ons vertellen welk vervoersmiddel de hoofdrol had. Zoals jullie 

kunnen zien deden de kinderen enthousiast mee! 

 

Boekhandel Paagman had rondom de boekenweek een actie waarbij je met jouw aankoop de 

schoolbibliotheek kon steunen. We hebben een super mooi bedrag van ruim 500 euro aan 

kassabonnen opgehaald en mogen nu voor 100 euro nieuwe boeken aanschaffen. We willen iedereen 

die hieraan heeft bijgedragen heel erg bedanken! 

 

Helaas hebben we op dit moment te weinig ouders voor de bieb om deze vier dagen in de week open 

te kunnen houden en zullen we na de kerstvakantie een dag extra dicht gaan. We zoeken dus 

versterking. Vind je het leuk om wekelijks of tweewekelijks aansluitend aan de schooltijden te komen 

helpen? Kom dan langs in de bieb (di, wo en do: 12.30 - 14.00 u en vr: 8.30 - 10.00 u) of stuur een 

mail naar eefkehannaart@hotmail.com (moeder van Liese BBF & Timme OBD) 
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