
 
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 10            3  april 2020 
 

 Ode aan alle ouders 

https://www.facebook.com/100002281858655/posts/2815402968545737/?d=n 
 
Applaus voor de topprestatie die de ouders leveren! Van en door alle leerkrachten, al is misschien niet iedereen 
te zien; wij waarderen het enorm dat u allen, naast uw eigen werk, ook zo hard met uw kinderen aan de slag bent 
gegaan. We zien leuke filmpjes, foto’s en vlogs langskomen. Ga zo door!!  
 
https://drive.google.com/a/librijn.nl/file/d/1aHRRglgyGOsUBPEyITTSrnGL4AEc5bHR/view?u
sp=drivesdk 
 
 

Opvang kinderen tijdens schooltijd 
We vangen de kinderen op waarvan een ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u het volgende formulier invullen: 

https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8  

De kinderen kunnen op school aan hun thuiswerkpakket werken. 
  

Wanneer uw kind één van onderstaande klachten heeft moet hij/ zij toch thuis blijven: 

- neusverkoudheid 

- hoesten 

- keelpijn 

- koorts 

 

Uit voorzorg willen wij u vragen om uw kind tot de voordeur van de school te brengen en zelf 

buiten te blijven. Wij zullen uw kind bij de voordeur opvangen. 

https://www.facebook.com/100002281858655/posts/2815402968545737/?d=n
https://drive.google.com/a/librijn.nl/file/d/1aHRRglgyGOsUBPEyITTSrnGL4AEc5bHR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/librijn.nl/file/d/1aHRRglgyGOsUBPEyITTSrnGL4AEc5bHR/view?usp=drivesdk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8


 
 

 
 

Musical groep 8 

Wat gaan we doen met de eindmusical is een veelgestelde vraag door de kinderen uit groep 8.  

Het hangt ervan af of en wanneer de scholen weer open gaan.  

Stel dat de scholen opengaan op 11 mei, dan willen we vanaf die tijd volle bak met groep 8 aan de 

musical werken. Stel dat de regering besluit dat de scholen na 28 april ook nog dicht blijven, dan 

gaan we opzoek naar een alternatief. Ideeën zijn daarbij meer dan welkom, stuur dan een mail 

naar b.bishop@jan-vermeer.nl  

 

HVO online voor de bovenbouw - verplichte deelname 

Afgelopen week hebben de kinderen van de bovenbouw voor het eerst een Humanstisch Vormings 

Onderwijsles gekregen van Yvette via de MEET. Deze HVO-meets zijn er vanaf nu iedere week en 

ze zijn verplicht voor alle bovenbouw kinderen. De kinderen weten zelf wanneer deze HVO-meets 

zijn en worden daarvoor wekelijks uitgenodigd via hun Google-Mail.  

Het is belangrijk dat de kinderen i.v.m. de privacy van hun klasgenoten op een plek gaan zitten 

waar er geen andere mensen mee kunnen luisteren. Zou u uw kind kunnen helpen met het 

herinneren aan dit verzoek en het zoeken naar een fijne plek.  

 

   Ideeën van en voor ouders 

Ik zag vandaag een advertentie voorbij komen van T-Mobile. Misschien is dit handig als er ouders 

zijn die geen (stabiel) internetverbinding hebben voor hun kind. Of handig voor de kinderen op 

school? Kijk maar even, het is een tip. 

 

Hier volgt de link: 

mailto:b.bishop@jan-vermeer.nl


 
 

https://www.t-mobile.nl/corona/actie-prepaid-simkaarten?utm_source=zanox&utm_medium=affili

ate&utm_campaign=Sub+Networks,269979&awc=8389_1585323478_67c5d9026f7a51835578c21

95b20096c 

 

Toch een boek lenen bij DOK: 

https://www.dok.info/nieuws/lenen-tijdens-de-sluiting.html 

 
Laat uw kind thuis doorgaan met leren schrijven. Leren schrijven is in groep 3 namelijk nauw 

verbonden met het leren lezen. Ook voor groep 4 kunt u een schrijfboekje vinden. Naast de 

schrijfboekjes zijn er ook instructiefilmpjes te vinden op de site van Zwijsen. 

Op deze pagina vindt u een compleet schrijfboekje voor groep 3: 

https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/uploads/ps-schrijfboek-3c-lopend.pdf 

 

Op deze pagina vindt u een compleet schrijfboekje voor groep 4: 

https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/uploads/18405-ps-lopend-schrijfboek-4b-totaal-zs.pdf 

 

Een goede blog van Roy Vathorst over sociale media: 

https://voorlichtingopscholen.nl/blogs/ 
 

Ophalen thuiswerkpakket  

 
Maandag 6 en dinsdag 7 april tussen 9.00u en 14.00u  

 

is het nieuwe thuiswerkpakket op te halen op school, op dezelfde plaats als de vorige keer.  

Ook kunt u een nieuw biebboek meenemen als u het oude weer inlevert. 

(Schrijf op de lijst welke boeken u meeneemt!) 

 

Zijn er al mensen in de gang waar u binnenloopt?  

Hou dan anderhalve meter afstand tot elkaar,  

of wacht even buiten als er al veel anderen zijn. 

 

Uit voorzorg willen wij u vragen om wanneer u één van onderstaande klachten heeft  

het pakket niet op te halen op school: 

- neusverkoudheid 

- hoesten 

- keelpijn 

- koorts 

Dit, omdat wij kinderen opvangen van ouders uit de c-beroepen; wij willen ook voor hen het 

besmettingsgevaar minimaal houden. Ook zou u andere ouders die pakketjes komen halen kunnen 

besmetten. 

 

Bent u niet in de gelegenheid om het pakket op te halen dan horen we dat graag.  

We komen dan met een oplossing op maat. Mail naar directie-md@jan-vermeer.nl  
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Online leren - chromebook te leen 
We zijn hard bezig om een online 

leeromgeving op te zetten voor alle klassen, 

zodat er digitaal contact is tussen de 

leerkrachten en de kinderen. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld snel vragen van kinderen 

beantwoord worden, maar denk ook aan 

voorgelezen worden, samen zingen en 

instructies geven.  

Om een online leeromgeving op te zetten heeft 

u als ouder twee dingen nodig. Ten eerste een 

device (bijvoorbeeld een chromebook) en ten 

tweede een vaste internetverbinding. 

Mocht u niet in het bezit zijn van een 

chromebook, dan kunt u er een lenen van 

school.  

Wanneer u dat wilt, kunt u een mail sturen 

naar directie-md@jan-vermeer.nl. Dan kunnen 

we hierover een afspraak maken. Er is maar 

een beperkt aantal chromebooks beschikbaar. 

 

Ook heeft de Gemeente Delft een optie om 

een laptop te lenen. Hier zitten wel een aantal 

voorwaarden aan vast. Voor meer informatie 

kunt u naar de volgende link gaan: 

https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-ge

meente-helpt/computerregeling-aanvragen  

 

 

 

 
 

 

 Een dagje uit het leven van juf Anouscka tijdens de sluiting van de school 

Geen leerlingen op school, onze eigen kinderen beiden thuis aan het schoolwerk, mijn man en ik 

thuis aan het werk, het corona virus heeft een effect op ons allemaal en onze dagen zien er heel 

anders uit…. een dagje met ons meelopen?Lees verder: 

https://docs.google.com/document/d/1kcSJ2OEW70CdOdhDq1EoIuHCBdYEPDZxtV4_tG_9xzU/edit

?usp=sharing  

 
 

Een dagje uit het leven van Bianca, de directeur 

Ook mijn dagen zien er op het moment anders uit. Gelukkig heb ik mijn uren (normaal werk ik 28 

uur in een week) nu kunnen verdelen over de hele week zodat ik in de ochtend met mijn dochter 

Doris (9 jaar) aan haar huiswerk kan werken. Alleen de donderdag sluit ik mezelf op in mijn 

kantoor en heb ik aan de lopende band videogesprekken met het bestuur, werkgroepen en 

leerkrachten. Vrij intensief maar wel effectief.  

Lees verder: 

https://docs.google.com/document/d/1S_kBZ9oG3IHfe33bTcTpY7V5X_tt6e72gihpBG8DNpY/edit?u

sp=sharing  

mailto:directie-md@jan-vermeer.nl
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/computerregeling-aanvragen
https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/computerregeling-aanvragen
https://docs.google.com/document/d/1kcSJ2OEW70CdOdhDq1EoIuHCBdYEPDZxtV4_tG_9xzU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kcSJ2OEW70CdOdhDq1EoIuHCBdYEPDZxtV4_tG_9xzU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1S_kBZ9oG3IHfe33bTcTpY7V5X_tt6e72gihpBG8DNpY/edit?usp=sharing
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 Een dag uit het leven van een kind 
https://youtu.be/z-6WFAlAwlw  
 
Wil jij  (ouder of kind) ook een verslagje of vlog maken van je dag mail het naar 

directie-md@jan-vermeer.nl dan komt hij in de volgende nieuwsbrief. 

 
 

Schoolfotograaf 

We hebben een nieuwe afspraak gemaakt bij de schoolfotograaf.De nieuwe datum is dinsdag 7 

juli. De kinderen krijgen een link naar de website van de schoolfotograaf waar de foto’s digitaal op 

te zien zijn en waar u zelf uw bestellingen kunt doen. We hopen dat de school dan weer open is.  

 

Lente ontbijt/lunch via de MEET 

De ouderraad biedt alle kinderen een lente ontbijt aan, deze zit bij het huiswerkpakket, met de 

klas proberen we donderdagochtend met elkaar in de MEET te ontbijten, even te laten zien wat 

voor mooie boterham jij bij het ontbijt hebt. 

 

https://youtu.be/z-6WFAlAwlw
mailto:directie-md@jan-vermeer.nl

