
 
 

 

 

Nieuwsbrief 15              15 mei 2020 

 

 Opening 11 mei  

 

Op 11 mei zijn de deuren van onze school weer open 

gegaan. 

Het halen en brengen was wel even anders dan voorheen. 

Deze week hebben Nursema, Saskia en Bianca tijdens het 

brengen en halen steeds bij het hek gestaan om alles in 

goede banen te leiden. Mijn complimenten aan alle kinderen 

en ouders, jullie deden het heel goed!  Nu iedereen weet wat 

de bedoeling is zal er niet meer dagelijks een extra 

personeelslid op het schoolplein aanwezig zijn. De kinderen 

mogen zelfstandig het plein op komen.  

De leerkrachten begeleiden de kinderen aan het einde van de 

dag naar het hek. Ouders blijven vooralsnog buiten het 

schoolplein en de school. 

 

Het was heerlijk om bijna alle kinderen weer de school in te 

zien huppelen; lekker je vriendjes en vriendinnetjes weer 

zien, aan de slag met montessorimaterialen, en een weerzien 

met de juf of meester…!  

Het is even wennen aan alle ‘anderhalve-meter-maatregelen’, maar we doen allemaal ons best.  

 

 

Nieuws van de MR 

Beste ouders, 

Wat is er veel veranderd in de afgelopen tijd! Van dagelijks naar school naar scholen dicht, 

thuisonderwijs, meets, classroom en weer deels naar school. Ook de MR vergadert tegenwoordig 

via Meet: in april hebben we ervaringen uitgewisseld met de directie over de thuisschoolsituatie en 

in de afgelopen weken hebben we meegedacht over en akkoord gegeven op de plannen voor de 

heropening. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, hebben we afgesproken de komende tijd elke 

maandag even kort (digitaal) bij elkaar te komen. 

 

Uiteraard kun je -zoals altijd- bij ons terecht om dingen te signaleren die we als MR namens alle 

ouders zouden moeten inbrengen bij de directie (let wel: bespreek individuele zaken altijd (eerst) 

met de leerkracht en/of directie). En als jullie vragen aan ons hebben, dingen mee willen geven 



 
 

voor het overleg met de directie, of waar we de komende tijd extra op moeten letten, dan horen 

we die graag!  

We zijn bereikbaar via mr@jan-vermeer.nl, en je kunt ons natuurlijk ook individueel benaderen.  

 

Namens de locatie Maria Duystlaan zitten in de MR: 

Leonie van Dinter (moeder van Claire uit OBF) 

Martine Middel (moeder van Ties uit MBE en Eline uit OBD) 

Annemarie vd Arend (leerkracht MBE) 

Bastienne Bishop (leerkracht BBF en BBD) 

 

  

 Groetjes uit de bovenbouw 

 

 

We zijn weer begonnen. De meeste kinderen 

komen weer naar school, natuurlijk niet als je 

verkouden bent of als de kans er is dat je ziek 

wordt. Dit zeggen de kinderen van de bovenbouw 

er zelf van: 

 

Met stip op nummer 1!: 
‘Ik kan mijn vrienden weer zien!!!’  
(en de juffen) 
 

‘  We kunnen weer echt samenwerken’ 
 

‘Het werk is sneller af want het is 
rustiger en ik maak het gelijk.’ 

 
‘We hebben muziek, HVO en gym,  
de dag gaat heel snel’. 

 

 

‘Het gaat best makkelijk met afstand 

houden en met handen wassen, dat had ik 

moeilijker verwacht.’ 

 
‘Ik vond het thuis ook fijn,  

omdat mijn moeder er steeds was.’ 

 
‘Het is jammer dat we niet mogen  
knuffelen met de juf.’ 
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Opvang kinderen van ouders uit een cruciale beroepsgroep 

Alle kinderen gaan nu 2 dagen per week naar school. Wanneer een van de ouders werkzaam is in 

een cruciale beroepsgroep kunnen de kinderen meer dagen naar school komen. 

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  

Stuur vervolgens een mail naar directie-md@jan-vermeer op welke dagen u gebruik wilt maken 

van deze opvang. 

De kinderen kunnen op school in hun eigen klas aan hun thuiswerkpakket werken.  

  

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

- neusverkoudheid 

- hoesten 

- keelpijn 

- koorts 

 

 

Hemelvaartsdag 

Op hemelvaartsdag en de vrijdag daarna, dus donderdag 21 en vrijdag 22 mei,  

zijn de kinderen vrij. 

 

 

Vergissing werkblad spelling middenbouw 

Op het werkblad spelling is een vergissing gemaakt. Op 20, 21 en 22 mei staat werk gepland. 

Omdat de kinderen dan vrij zijn, hoeft dit werk natuurlijk niet gemaakt te worden. De opdrachten 

mogen doorgestreept worden.  

 

 

  Schoolreisje middenbouw  

De geplande schoolreis voor de middenbouw op 29 mei gaat niet door. 

 

Verkeersles onderbouw 

De verkeerslessen voor de onderbouwgroepen zijn tot nader order uitgesteld. 

 

Gesprekken met ouders 

De leerkracht van uw kind wil graag een kort gesprekje (telefonisch of via de MEET) met u 

inplannen wanneer u hier behoefte aan heeft. Wij zijn benieuwd hoe het thuiswerken met uw kind 

gegaan is en we willen graag weten welke vragen u heeft. Volgende week zal de leerkracht van uw 

kind een afspraak met u maken.  

 

IEP toetsen groep 3 t/m 7 

De kinderen van groep 3 t/m 7 zullen vanaf maandag 25 mei weer beginnen met de IEP toetsen 

van rekenen, spelling en lezen. Niet alle kinderen worden tegelijk getoetst dus het kan zijn dat uw 

kind pas in de week van 2 juni begint met de eerste toets.  

 

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

We kunnen nog niet met de kinderen in de schooltuinen 

werken.  

Wel zijn we alvast op zoek naar ouders die kunnen helpen 

met het weghalen van het onkruid en het watergeven.  

Wie zou hier bij kunnen helpen? Graag melden bij Bianca 

Wijnolts, directie-md@jan-vermeer.nl 

 

We hopen na 1 juni toch met kleine groepjes kinderen uit 

groep 4 in de tuin te kunnen gaan werken maar dan 

hebben we wel ouders nodig die dit met de kinderen willen 

gaan doen.  

Welke ouder wil wekelijks ongeveer 2 uur in de schooltuin 

komen werken met de kinderen? 
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