
 
 

 

 

Nieuwsbrief 11              9 april 2020 
 
 

Lente-ontbijt, -lunch, Goede Vrijdag en Pasen 

De MEET met de kinderen tijdens het eten van het lente-ontbijt of de lente-lunch was zeer 

geslaagd. Er waren kinderen in hun onesie, kinderen aan het dansen, er was zelfs iemand bijna in 

slaap gevallen:). In ieder geval zat iedereen lekker te smullen. De ontbijtjes aangeboden door de 

ouderraad vielen ZICHTBAAR in goede smaak. 

Iedereen een Goede Vrijdag en fijn Paasweekend gewenst.  

 

Thuiswerkpakket 2 

 

 
 
De afgelopen dagen hebben alle leerkrachten hard gewerkt om thuiswerkpakket 2 te vullen. 

Voor de onderbouwers zaten er zelfs montessorimaterialen in (van papier ;-)). 

 

De ouderraad heeft een tasje met ontbijtlekkers toegevoegd, zodat we allemaal toch een 

lente-ontbijt kunnen hebben op 9 april, deze keer via de MEET. Hartelijk dank, ouderraad! 

 

 

 

 



 
 

Vragen aan de leerkrachten 

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind via de mail.  

De leerkrachten zullen dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur de mail beantwoorden. 

 

OBD ma, di, do m.rijgersberg@jan-vermeer.nl  woe, vr a.vanderkuyp@jan-vermeer.nl  
OBE e.kievith@jan-vermeer.nl  
OBF obf ma, di en vrij  c.vanbommel@jan-vermeer.nl  woe, do c.salters@jan-vermeer.nl  
 
MBD ma, di  a.vanderkuyp@jan-vermeer.nl  woe, do, vr d.thepass@jan-vermeer.nl  
MBE ma, di, vr h.hulzebos@jan-vermeer.nl  woe, do a.vanderarend@jan-vermeer.nl  
MBF    ma, di, woe g.buisman@jan-vermeer.nl do, vr r.koppenaal@jan-vermeer.nl  
 
BBD ma, di, woe,do k.kettner@jan-vermeer.nl vr b.bishop@jan-vermeer.nl  
BBE m.setrokarijo@jan-vermeer.nl  
BBF ma, di b.bishop@jan-vermeer.nl  woe, do, vr i.aydemir@jan-vermeer.nl  
 

 

 

   Ideeën van en voor ouders 

 

Corona uitgelegd    - wetenschap begint met verwondering - 

 

De Nationale Wetenschapsagenda heeft in nauwe samenwerking met Erasmus MC, Hogeschool 

Utrecht en het RIVM vier animaties gemaakt over het coronavirus, speciaal voor kinderen in de 

leeftijd van 8 - 14 jaar.  

In deze animaties worden allerlei belangrijke vragen over het virus en wat we kunnen doen, vanuit 

wetenschappelijke inzichten, beantwoord! Benieuwd naar de antwoorden? Ontdek het allemaal in: 

● Wat is het coronavirus? 

● De aanpak van het coronavirus. 

● Wat kunnen we samen doen? 

● Hoe werkt immuniteit? 
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De Nationale Wetenschapsagenda organiseert ook op 15 april van 14.00 tot 15.00 uur een live 

sessie met wetenschappers, waarbij kinderen hun vragen kunnen stellen. Wil je daaraan 

meedoen? Bekijk deze link. 

 

Tips van Kennisnet voor ouders die nu les geven: 

Het onderwijs gaat op dit moment gewoon door: via huiswerkpakketten, zorgvuldig door leraren in 

elkaar gezet, tot lessen via internet. Maar scholen kunnen niet zonder de hulp van ouders. Dus hoe 

doe je dat?  

https://ouders.lesopafstand.nl/ 

 

 
 

 Bovenbouw - Een dagje uit het leven van de bovenbouwjuffen in coronatijd 
Maroussia heeft het vloggen ontdekt…. Benieuwd naar het resultaat -> vlog vrijdag 3 april  

 

Bovenbouw -  topografie toets 

Alle kinderen van bbd, bbe en bbf hebben in het tweede thuiswerkpakket een toets van topografie 

mee naar huis gekregen. Dit hebben we gedaan omdat we merkten dat een groot aantal kinderen 

via de dagelijkse mail aangaven behoefte te hebben om te leren voor de toets en de toets wilden 

maken. Het oefenblad was al voor de sluiting van school mee naar huis gegeven, mocht dit kwijt 

geraakt zijn dan hangt het oefenblad ook in Classroom BB-leerlingen.  

Het is de bedoeling dat de kinderen deze en volgende week gaan oefenen voor de toets, conform 

hun planning, en dat de ouders in week 3 (week 17) het toetsblad geven. In deze week krijgt u 

een mail met de antwoorden van die toets en kunt u of uw kind de toets zelf nakijken en het 

resultaat doorgeven aan de eigen leerkracht, zodat deze de beoordeling kan maken en delen met 

het kind. 

  

 

Bovenbouw - eindmusical groep 8 

We hebben met elkaar besloten om de persconferentie van de premier op 21 april af te wachten 

om een definitieve knoop door te hakken over wat we nu met de musical gaan doen. DAT we iets 

gaan doen staat al wel vast, alleen de vorm is nog onzeker. Meer informatie over de musical volgt 

na 21 april.  

 

 

 Middenbouw - lekker lezen 

In het huiswerkpakket van de middenbouw zit nu ook leeswerk. De leesboekjes die bij de 

werkschriften horen staan op Classroom. De boekjes hebben dezelfde titel als op het werkblad van 

lezen staat. De meeste kinderen zullen het snel kunnen vinden.  

Sommige lessen beginnen met een luisteropdracht. De audio-bestanden hebben wij ook op 

Classroom gezet. Het blijkt echter, dat deze niet altijd te beluisteren zijn. Wij proberen dit op te 

lossen, maar dat blijkt niet gemakkelijk. Dat is jammer, want de verhaaltjes die voorgelezen 

worden, bevatten lastige woorden, zoals ‘restaurant’ of ‘hockey’. Het zijn woorden, die uw kind 

nog niet eerder geoefend heeft. Daarom willen wij u vragen, om deze verhaaltjes voor te lezen aan 

uw kind. Indien dit vanwege tijdgebrek niet mogelijk is, kunt u misschien wel enkele woorden uit 

het werkboek voorlezen, zodat uw kind begrijpt wat de bedoeling is. Dan kan uw kind het verhaal 

daarna zelfstandig lezen.  Wij begrijpen dat we alweer iets extra’s van u vragen, dus we doen ons 

uiterste best om het probleem met de audiobestanden zo snel mogelijk op te lossen.  

https://www.leraar.nl/news/view/60169215/coronavideo%E2%80%99s-en-live-vragen-stellen-voor-leerlingen
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 Middenbouw - spelling 

In het huiswerkpakket van de middenbouw heeft u vast het werkblad spelling gevonden, met 

daarop een programma voor de komende 6 weken. In dit programma is helaas een fout geslopen. 

Op dinsdag maken de kinderen een herhalingsopdracht. Dat is een opdracht met de spellingregel 

die de week ervoor is aangeboden. Dus als deze week is geoefend met de haai-regel, dan is er 

volgende week dinsdag een herhalingsopdracht met de haai-regel. Op het werkblad staat echter 

de verkeerde regel vermeld bij de herhalingsopdracht. De opdracht die uw kind toegewezen krijgt 

via Classroom klopt echter wel.  

 

De eerste opdrachten via Classroom zijn inmiddels ingeleverd en het is heel erg leuk om te zien 

hoe goed de kinderen hun best doen er iets moois van te maken! Wij bekijken alle opdrachten met 

veel plezier. Als we een opdracht bekeken hebben, dan geven we punten. Dit is niet om de 

opdracht te beoordelen, maar is een systeem voor de collega’s onderling, om inzichtelijk te maken 

welke opdrachten helemaal klaar zijn. 100 punten betekent dat de opdracht af is, 50 punten 

betekent, dat er nog iets verbeterd of aangevuld  moet worden. Wij geven de kinderen feedback 

op de opdrachten via een berichtje of mondeling tijdens een meet.  

 

Dan nog een laatste opmerking over het werken met Classroom: het kan voorkomen, dat uw kind 

een opdracht krijgt van een leerkracht van een andere groep. Dat is geen vergissing. We stemmen 

in de middenbouw met elkaar af welke opdrachten we de kinderen geven, zodat alle groepen 

hetzelfde aangeboden krijgen. Deze opdrachten worden dan vervolgens door één leerkracht op 

Classroom gezet voor alle kinderen, zodat de andere collega’s zich met andere taken bezig kunnen 

houden.  

 

 

Moestuin 

Als de kinderen weer naar school kunnen komen hebben we de schooltuin vast in orde gemaakt. 

● Er zijn 6 vakken gemaakt voor de verschillende groepjes een eigen vak. 

● Er zijn al wortels, bieten, sla en uien ingezaaid. 

● Er is een vak met aardbeien en aardappelen 

● De frambozen komen achter de boom. 

● Rondom de boom komt een kruidentuin 

● De prikkelheg is verwijderd. 

 

Nu maar hopen dat we snel weer naar school mogen zodat we met de kinderen alles kunnen zien 

groeien. 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

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-gemeente-

helpt/computerregeling-aanvragen  

 

 

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  
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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. 

 
 

 


