
 
 
 

 
 

  

Nieuwsbrief 4          4 december 2019 
 
 

Algemeen nieuws 
 

 Montessori-retreat Zelhem 20-21-22 november 

Met 24 personen van de montessorischolen Parkrijk, Jan Vermeer Raam en Jan Vermeer MD zijn we 

tijdens onze studiedagen naar het montessori retreat van Nienhuis in Zelhem geweest. Dit jaar was het 

thema 'Een voorbereide omgeving moet geen museum zijn, maar een dynamische leeromgeving'. Drie 

internationaal geschoolde montessoritrainers gaven ons informatie, inspiratie, nieuwe inzichten en 

energie om de voorbereide omgeving op onze montessorischolen nog meer op de behoeftes van 

kinderen af te gaan stemmen. 

 

Wat ons ook geïnspireerd heeft was de lezing van Ruben Jongkind. Hij vertelde ons hoe 

Montessori-principes ingezet werden bij de opleiding van jonge voetballers bij Ajax, waardoor de 

spelers op veel jongere leeftijd succesvol werden. Hij heeft samen met Patrick Oudejans Montessori 

Football opgericht, op montessorischolen in China, Mexico en Australië werken zij nu met dit 

programma. Dit gaf ons weer stof tot nadenken over hoe belangrijk beweging voor kinderen is en hoe 

goed M. Montessori haar methode op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen is heeft afgestemd. 

 

 Sinterklaasfeest – donderdag 5 december 

Op 5 december verwachten wij onze goede Sint. 

Dat is de wens van ieder kind! 

Vanaf 08.15 uur verzamelen we op het plein, 

daar zullen ook de juffen zijn. 

We zingen dan een prachtig lied, 

hopend op de komst van Sint en Piet. 

Vaders, moeders opgelet: 

om 14.00 uur is het uit met de pret...de kinderen hebben deze dag gewoon tot 14.00 uur school. 

 
Hoe zal Sint naar school komen???? 
 

 

 



 
 

 Kerstvakantie 

De kerstvakantie is dit jaar van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari 2020. 

Op maandag 6 januari hopen we iedereen weer fris en vrolijk terug te zien voor de tweede helft van 

dit schooljaar. We wensen iedereen een heerlijke vakantie, sfeervolle feestdagen en alvast het 

allerbeste voor 2020! 

 

Jeugd- en gezinsprofessional Team Jeugd 

Beste ouders, 

  

Mijn naam is Rogier van de Vorst en ik ben vanuit Team Jeugd van Delft Support sinds een aantal 

maanden als contactpersoon verbonden aan de Montessorischool Jan Vermeer in Delft. Als 

contactpersoon heb ik een consulterende en adviserende functie op de scholen, waarbij het gezin/kind 

centraal wordt gesteld. Het doel van de samenwerking tussen Team Jeugd en scholen is het 

samenbrengen van kennis en expertise om te komen tot passende zorg – onderwijsarrangementen ten 

behoeve van een positieve ontwikkeling van de jeugdige en zijn gezinsomgeving. Ik vervul een 

brugfunctie naar andere gemeenten, tussen ouders en school en sluit aan bij zorgoverleggen. Ook 

kunnen ouders laagdrempelig een consulterend gesprek aanvragen bij bijvoorbeeld zorgen over de 

thuissituatie of het gedrag van een kind. Ik ben te bereiken via de interne begeleider of via 

telefoonnummer 14015, optie Team Jeugd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Rogier van de Vorst 

Jeugd- en gezinsprofessional Team Jeugd 

06 527 392 87 

rvdvorst@delftsupport.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

 

 Nieuws van de MR 

Op 5 november is er weer een regulier overleg geweest van de MR met de directie. 

Er is over de volgende zaken gesproken: 

● De vrije werkplekken op school; 

Mede naar aanleiding van een e-mail van een ouder heeft de MR de invoering van de 

flexplekken aangekaart bij de directie. Met name op het Raam is de invoering voor sommigen wat snel 

gegaan. De MR heeft de volgende aandachtspunten meegegeven aan de directie: 

1. Ouders en kinderen eerder informeren over voorgenomen plannen en communiceren 

over het lopende proces.  

2. Kinderen meenemen in gesprekken over veranderingen in de school. 

3. Het traject flexplekken evalueren.  

● De verzelfstandiging van de locaties; 

Over de verzelfstandiging van de locaties heeft u al een uitgebreide brief gekregen op 27 

november. Op de volgende MR-vergadering van 23 januari 2020 kunt u hierover vragen 

stellen. 

● Begroting 2020. 

● Analyse eindresultaten IEP-toets groep 8 2019; 

In vorige jaren waren de resultaten van de eindtoets vaak lager dan het schooladvies door de 

leerkracht. Hierop zijn verschillende verbeteracties ingezet, die ertoe hebben geleid dat het 



 
 

advies van de leerkracht en de resultaten op de eindtoets nu beter met elkaar in 

overeenstemming zijn.  

De MR heeft waardering uitgesproken voor de verbeteracties. Daarnaast vindt de MR het ook 

belangrijk dat er een balans blijft tussen verbeteren van toetsresultaten en het werken aan de 

ontwikkeling van leerlingen. Het verbeteren van toetsscores is niet een doel, maar door middel 

van goed onderwijs de scores zien verbeteren wel.  

● Schoolplan; 

Het schoolplan voor 2020-2023 stond wederom op de agenda. Het plan is in de afrondende 

fase. De MR heeft nog enkele suggesties gedaan over de meetbaarheid van de voorgenomen 

plannen. De verwachting is dat we het plan daarna kunnen vaststellen (de MR heeft 

instemmingsrecht op het schoolplan). 

 

De volgende MR- vergadering is op 23 januari 2020, locatie Raam. 

U bent als toehoorder van harte welkom vanaf 20.00u. 

Op de agenda staat o.a verzelfstandiging van de locaties. 
 

 

Nieuws Raam 
 

Hulp voor sint en kerstversieringen gezocht 

 
Beste ouders/verzorgers.  

Nadat Sint en Piet op 5 december op bezoek zijn geweest,  

is het weer even klaar met het sinterklaasfeest.  

Alle versieringen moeten weer snel verdwijnen,  

want op 6 december zullen de kerstbomen alweer verschijnen.  

Vanaf 14.00 uur, 5 december,  even sjouwen met elkaar 

dan is de klus snel weer klaar. 
 

De school in kerstsfeer brengen 

Op vrijdag 6 december, direct na schooltijd, willen we de school in kerstsfeer brengen. Welke ouders 

vinden het leuk om ons hiermee te helpen?  

Het versieren van de hal en andere centrale ruimtes is ook onder schooltijd mogelijk. Theo kan 

bijvoorbeeld goed hulp gebruiken bij het van zolder halen van de kerstspullen.  

Voor het opruimen van de kerstspullen op vrijdag 20 december zoeken we ook veel hulpouders.  

 

Nogmaals, vele handen maken licht werk! 

U kunt zich melden bij de leerkracht van uw kind, of bij l.kuif@jan-vermeer.nl en/of 

m.delange@jan-vermeer.nl 

 

 Kerst 

 

De kerstmarkt 

Op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 december is er ‘s ochtend van 8.15 tot 8.45 een 

kerstmarkt in de grote hal en in de middenbouwgang. Op woensdag 18 december van 14.00-14.30 is 

de afsluiting van de kerstmarkt.  



 
 

Het geld dat op deze markt opgehaald wordt, wordt gedoneerd aan ‘Het Knagertje’; een stichting die 

zich inzet voor de opvang van knaagdieren en het herplaatsen bij nieuwe, trotse baasjes. Kijk voor 

meer informatie op https://knaagdierenopvang.org/ 

 

Kerstbrunch en zingen 

Op donderdag 19 december hebben we op school weer een gezellige kerstbrunch. Voordat we aan de 

lekkere hapjes gaan beginnen, openen we de dag gezamenlijk in de gymzaal. Hier zullen we met zijn 

allen weer een aantal mooie liederen zingen. Het schema van de dagopening: 

8.15 eten en drinken in de klas/op de gang zetten 

8.30 klassen verzamelen zich in de gymzaal, daarna komen de ouders 

8.40 zingen 

 

Intekenlijsten  

Vanaf woensdag 11 december zal bij elke klas een intekenlijst hangen. Hierop kunt u aangeven wat u 

(samen met uw kind) zult bijdragen. Voor drinken en servetten zorgt de school. Op de dag van de 

brunch nemen de kinderen een bord, beker en bestek mee in een plastic zak/tas. De spullen gaan na 

afloop weer in de zak mee naar huis. 
 
 
Nieuws uit de onderbouw 
 

flexibele werkplekken 

In de onderbouw werken wij nu met flexibele werkplekken. De kinderen kiezen zelf hun werkplek in de 

klas, afhankelijk van het werk dat zij doen, of met wie ze dat doen. 

Zoals we al eerder vermelden, gebruiken we de periode tot de kerst om de kinderen hieraan te laten 

wennen en praktische zaken hieromheen aan te passen. 

De stand van zaken: 

1. De sloffen worden nu in de gang gezet. Boven de kapstok komt iets waar de kinderen hun sloffen te 

zijner tijd op kunnen zetten. Dit wordt op maat gemaakt. 

2. De tafels in de klas zijn anders gegroepeerd. Een kind kan gedurende de dag wisselen van 

werkplek. 

3. De plantjes staan in de vensterbank of een andere plank in de klas. Bij binnenkomst verzorgt het 

kind eerst het plantje. 

4. De kinderen leggen een naamkaartje bij hun werk, als ze er de volgende dag mee verder willen 

gaan. 

 

De laatste stap is eigenlijk dat er nog een aantal tafels uit de klas gehaald worden om ruimte te 

creëren. Er blijven genoeg stoelen in de klas om in de kring te kunnen zitten. 

 

Het is een geleidelijk proces dat steeds met de kinderen besproken wordt. De kinderen pakken het 

trouwens goed op! 
 
 
Nieuws uit de midden- en bovenbouw 

  Koken op school in de midden- en bovenbouw 

Ook dit schooljaar zullen er voor de kinderen weer enkele kooklessen plaatsvinden op school. Tot de 

kerstvakantie zullen de bovenbouwgroepen op donderdag of maandag proefdraaien, maar wanneer 

blijkt dat dat goed loopt, zullen ook de andere groepen aan de beurt komen. De kooklessen zullen iets 

anders ingericht zijn dan vorig jaar. Ze zullen niet door Gunilla verzorgd worden, maar door Fatima, de 

moeder van Maite uit BBC. Wanneer een klas aan de beurt is, zullen zes kinderen uit die klas samen 

https://knaagdierenopvang.org/


 
 

met Fatima een lunch voorbereiden, die later op de dag door de héle klas gegeten zal worden. Op die 

manier komen alle kinderen in aanraking met verschillende smaken. De volgende keer dat een klas 

gaat koken zullen uiteraard 6 andere kinderen gevraagd worden om hun kookkunsten te tonen. Als het 

goed is, komen alle groepen en alle kinderen dan vanzelf aan de beurt. Op de dagen dat een klas 

ingeroosterd is, hoeven de kinderen in principe geen lunch mee naar school te nemen. Wanneer we 

een rooster klaar hebben, zullen we dat met u delen. 

 

 

 Schaatsen bovenbouw 

Aanstaande vrijdag, 6 december, gaan we met de kinderen uit de bovenbouw schaatsen bij 

Silverdome in Zoetermeer. Het is erg belangrijk dat alle kinderen genoeg eten, drinken, hun 

schaatsen, een muts, maar vooral HANDSCHOENEN meenemen. Zonder handschoenen mogen we de 

baan namelijk niet op. Heeft uw zoon of dochter zelf geen schaatsen, dan kunnen deze bij de 

schaatsbaan gehuurd worden. Schrijf de naam van uw zoon/ dochter dan op achter de juiste 

schoenmaat. Het huren van schaatsen kost €3,50. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit bedrag VOOR 

aanstaande vrijdag in een envelop in te leveren bij de groepsleerkracht met de naam van uw kind 

erop? 

De planning is dat we rond 09.00 uur van school vertrekken en om 13.00 uur verlaten we de 

schaatsbaan om weer richting school te rijden.  

Wij hopen op een fijne, gezellige en veilige ochtend. 

 

 

 Lesjesochtend Novum 

Op dinsdagochtend 7 januari brengen enkele leerlingen van het Novum, samen met een begeleider, 

een bezoek aan onze school. Groep 8 wordt deze ochtend verzameld in bovenbouw C. Zij krijgen daar 

van 08.30 - 10.00 uur lesjes van leerlingen van het Novum, ter voorbereiding op de middelbare 

school. De leerlingen van groep 6 en 7 uit bovenbouw C worden van 08.30-10.00 uur verdeeld over de 

andere bovenbouwklassen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team Jan Vermeer locatie  Raam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nieuws Maria Duystlaan 

 

Taakgerichtheid 

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het verbeteren van de taakgerichtheid van de kinderen. 

Wellicht hebben de kinderen hier thuis iets over verteld of heeft u verschil gezien bij uw kind.  

De leerkrachten zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben verschillende acties in de klas 

uitgevoerd. De leerkrachten experimenteren met de “beste plek” om rust te houden in de klas tijdens 

de inloop van 8.15u en 8.30u en gaan kijken of er meer rust in de klas komt als we eerst gaan eten en 

daarna buiten gaan spelen. We gaan meer onze verwachtingen uitspreken naar de kinderen over het 

werk en de werkhouding in de klas. Bent u nieuwsgierig naar andere  acties dan kunt u deze lezen in 

de volgende link: 

https://docs.google.com/document/d/1sEKFWdjS1gA0OjWYh4uSiin2HTi7MTzltE0Y8bla224/edit?usp=s

haring 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://docs.google.com/document/d/1sEKFWdjS1gA0OjWYh4uSiin2HTi7MTzltE0Y8bla224/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sEKFWdjS1gA0OjWYh4uSiin2HTi7MTzltE0Y8bla224/edit?usp=sharing


 
 

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 

 

Peuters op de MD 

Al een aantal jaar organiseert onze school samen met de kinderopvang De Lange Keizer de 

peutergroep Marie. Per 1 januari 2020 stopt deze peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  

Peutergroep Marie blijft wel bestaan voor kinderen vanaf 3 jaar, alleen in een andere jas.  

Het bijzondere van de peutergroep Marie is dat kinderen met 3 jaar gelijk starten op hun 

opvangdagen, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, in een onderbouwgroep van de 

school. Er zullen maximaal 8 peuters zijn, verdeeld over 3 onderbouwgroepen. In iedere onderbouw 

groep maximaal 3 peuters. De pedagogisch medewerker verdeelt zijn tijd over de groepen.  

 

Wij voeren dit in, omdat de jongste leeftijdsgroep waar Maria Montessori haar materialen voor heeft 

ontwikkeld loopt van 3 tot 6 jaar. De materialen in onze onderbouwgroepen sluiten dus al aan bij de 

ontwikkeling en interesses van 3-jarigen. We zien tot nu toe ook dat de kinderen het heel erg leuk 

vinden om in de klas met deze materialen aan de slag te gaan.  

Voor meer informatie over 3-jarigen in de school: 

https://docs.google.com/document/d/1Cfk5uQN07qCwctn4-o19c3xWKqgcp9LjD9jANWWIGx8/edit?usp

=sharing  

De peuterruimte blijft in gebruik. De kinderen die het nodig hebben om nog te rusten, zullen samen 

met de pedagogisch medewerker vanaf 12.30u hier naartoe gaan. We zorgen ervoor dat er bedjes 

voor de kinderen zijn om te slapen. Na 14.00u zal deze ruimte gebruikt worden voor de naschoolse 

opvang van de kinderen van 3, 4 en 5 jaar. (kleinschalig, maximaal 10 kinderen per dag).  

De dagen waarmee we gaan starten zijn de dinsdag en donderdag.  

U kunt kiezen voor de tijden van 7.30-14.00 uur of van 7.30-18.30 uur. 

Wanneer u interesse heeft in deze peutergroep, kunt u contact opnemen met Bianca Wijnolts of 

Patricia Aarts. 

 

 

Ouderraad 

De Ouderraad van onze school komt vijf keer per jaar samen om met elkaar en de directie te praten 

over wat er zoal speelt op school. Er zijn vaste onderwerpen zoals bijvoorbeeld de organisatie van de 

bibliotheek, de projectafsluiting en de schooltuin. Bij uitstek is het ook een moment om te praten over 

wat er bij leerkrachten speelt, wat ouders zich afvragen en hoe we samen sommige processen binnen 

school kunnen verbeteren. Bent u een betrokken ouder, die graag af en toe een handje helpt en zich 

niet alleen op het schoolplein en thuis dingen afvraagt of ideeën heeft, maar er ook over in gesprek wil 

gaan? We verwelkomen u graag bij de Ouderraad. Reacties mailen aan karenvsc@hotmail.com.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Cfk5uQN07qCwctn4-o19c3xWKqgcp9LjD9jANWWIGx8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cfk5uQN07qCwctn4-o19c3xWKqgcp9LjD9jANWWIGx8/edit?usp=sharing


 
 

Kerstactie 2019 

Elke groep een eigen geit ! = schoolgeld voor een kind in Oeganda. 

Het goede doel van deze kerstperiode is de Mother Aïda foundation. 

Per klas gaan we spullen verkopen om zo een kip (kost 5 euro), een geit (kost 25 euro) of zelfs een 

koe (kost 200 euro) te doneren. We hebben onder andere kerstkaarten te koop voor 5 euro per set. 

Ook worden er school t-shirts verkocht voor 10 euro per stuk. Nog een nieuwe nodig toevallig…? 

We mogen zelf de naam voor de geit bedenken.  

De geit wordt geplaatst bij een gezin in Oeganda en dat gezin gaat met de geiten fokken. 

Het is een soort spaarpot. Want als er 7 geiten zijn kunnen ze de geiten ruilen voor een koe en de 

melk van de koe kan verkocht worden en geeft inkomen. De geitenmelk is niet toereikend hiervoor. 

De moeders die de geiten krijgen zijn allemaal verbonden aan de 

Mother Aïda school in Lira in Oeganda en beloven bij de 

geitenoverdracht dat ze hun kinderen naar school zullen laten gaan 

en het schoolgeld van de inkomsten zullen betalen. Ze ondertekenen 

dit tijdens de geitenceremonie. 

Meta de Vries is onze contactpersoon met de Mother Aïda 

Foundation. Ze komt op 13 december een presentatie geven aan de 

midden- en de bovenbouw over dit project. 

In het kerstcafé zal een collectebus staan; zo hopen we niet alleen 

geiten maar ook nog een koe te kunnen doneren. Geef gul!! 

Voor informatie over het project: kijk op de website 

www.motheraida.org 

In de hal hangen we een ‘thermometer’ waarop te zien is hoeveel dieren we gaan doneren. 

Spannend….!?!  

 

Kerstdiner donderdag 19 december - 17.30u 

Donderdag 19 december vieren we het kerstfeest op school. 

Het kerstdiner voor de kinderen, in lopend buffet vorm, is van 17.30-19.00 uur. 

Op een intekenlijst naast de klassendeur kunt u aangeven wat u met uw kind gaat maken. 

De kinderen zullen van alles wel wat willen proeven. Zorg daarom vooral voor gezonde hapjes. 

Iets te drinken is zeer zeker ook welkom! 

 

De kinderen zijn donderdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij om lekker te kokkerellen. 

Om 17.15 uur gaat de schooldeur weer open en kunnen alle gerechtjes naar de eigen klas gebracht 

worden. Voor ouders is er een kerstcafé vanaf 17.30 uur.  

De hapjes zijn deze avond gratis, maar er staat wel een collectebus voor Oeganda; als u hier wat 

kleingeld (of gróót, dat mag ook!) in doet kunnen we misschien zelfs wel een koe doneren………! 

Om 19.00 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen worden opgehaald in de klas. 

 

Handig: neem woensdag 18 december alvast mee, in een plastic tas: een bord, beker, bestek. 
Alles graag voorzien van een naam(sticker). Dan kunnen we de tafels bijtijds feestelijk dekken. 

Voor tafelkleden en servetten wordt gezorgd. 

 

http://www.motheraida.org/
http://www.motheraida.org/


 
 

 



 
 

 

 


