
 
 

 

 

Nieuwsbrief 16              29 mei 2020 

 

  8 juni: wat gaat er gebeuren op onze school? 

In de persconferentie van 19 mei vertelde minister president Mark Rutte dat de basisscholen per 8 

juni weer helemaal open kunnen tenzij er in de tussenliggende periode een reden is om dat niet te 

doen. De minister president heeft ons gevraagd te wachten met het maken van een plan  totdat de 

protocollen voor de volledige opening klaar zijn. De protocollen zijn donderdagavond 28 mei met 

ons gedeeld. 

 

Vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen: 

 

● Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

● Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

● De leerkrachten letten er op dat de leerlingen vaak hun handen wassen. 

● Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

 

Wij gaan volgende week de protocollen met het team doornemen. Op vrijdag 5 juni, in de 

volgende nieuwsbrief, melden wij u hoe de periode daarna er op school uit gaat zien. 

 

 

Bericht van de MR: ouders gezocht voor de MR! 

Na de zomervakantie loopt op beide locaties de termijn van een van de twee ouders in de 

medezeggenschapsraad (MR) af: Dolf Manschot (lid locatie Raam) stelt zich niet herkiesbaar, 
Martine Middel (lid locatie Maria Duystlaan), stelt zich wel herkiesbaar. Dat betekent dus dat 

we in elk geval een nieuwe ouder voor in de MR van locatie Raam zoeken. Maar ook ouders van 

locatie Maria Duystlaan zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden!  

Begin volgende week ontvangen alle ouders een aparte brief met een uitgebreidere toelichting en 

uitleg over de procedure. 

 

 

 Studiedag 20 mei 

Op woensdag 20 mei was de studiedag voor het eerst ook geheel online. We hebben nieuwe 

afspraken gemaakt over de komende periode. Uiteraard hebben we de afgelopen periode onder de 

loep gelegd. Wat hebben we allemaal gedaan en geleerd? Wat willen we beter of juist niet meer 

doen, maar vooral, wat willen we van dit digitale leerproces na de thuiswerk periode behouden! 

 

Over sommige dingen zal de invulling verschillen per bouw, maar hier zijn we enthousiast over: 



 
 

 

● Rekentuin en Taalzee 

● In sommige gevallen telefonisch of met een meet overleggen (met ouders of externen) 

● Digitale instructie (bijvoorbeeld voor spelling)  

● Voorgelezen prentenboeken en verhalen 

● Webinars en e-learning, om ons te scholen 

 

Zijn er zaken die u als positief heeft ervaren en graag wilt behouden die niet in dit rijtje staan? 

Deelt u dit dan alstublieft met Bianca (directie-md@jan-vermeer.nl) , dan nemen we het mee in 

onze plannen. 

 

 

 

Bericht van de ouderraad:  

Cloudwise, zoveel meer dan Rekentuin, Classroom en Words & Birds! 

Inloggen op Cloudwise brengt je bij allerlei tegeltjes waaronder Meet, Rekentuin en meer. Veel 

meer blijkt. Bij de onderbouw zie je bijvoorbeeld het tegeltje “Huisje Boompje Beestje”, maar klik 

ook eens op het tegeltje Taalzee. 

Onder het tegeltje “Junior Cloud Leerling” vind je twee tegels Engels en Rekenen, fijn om 

bijvoorbeeld je tafels te oefenen. 

Onder het tegeltje “Mijn Klas” vind je nog meer leuke lessen. Wat dacht je van het tegeltje “Typen 

met Julian Ras” (je kent hem misschien wel van de film Dummie de Mummie). Julian neemt je mee 

in zijn vlogs “hoe leer je blind typen”. 

Veel plezier met ontdekken en oefenen in Cloudwise! 

 

 

Bibliotheekboeken uiterlijk 8 juni terug. 

Alle boeken die geleend zijn van school moeten weer terug op de plank! Stop de boeken in de 

schooltas van uw kind, dan kunnen ze weer ingeleverd worden bij de juf of meester. 

 

Activiteiten die wel en niet door gaan in juni/juli. 

 

Avondvierdaagse gaat niet door 

Lustrumfeest gaat niet door 

Jaarlijkse picknick gaat niet door 

Verkeerslessen gaan niet door 

Schoolfotograaf komt op dinsdag 7 juli 

Musical groep 8 gaat door in aangepaste vorm 

Margedag vervallen, de laatste schooldag is vrijdag 17 juli 

Zomervakantie             de eerste vrije dag is zaterdag 18 juli 
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Studiedag en administratie dag 

Op de kalender staat voor de komende periode nog een studiedag en een administratiedag. 

Er is besloten om de studiedag gewoon op 24 juni te laten staan; de kinderen zijn deze dag vrij. 

De administratiedag wordt echter verplaatst van 25 juni naar 1 juli; de kinderen zijn 1 juli vrij. 

Kortom: 

woensdag 24 juni studiedag       - de kinderen zijn deze dag vrij 

woensdag 1 juli  administratiedag   - ook deze dag zijn de kinderen vrij 

 

Schrijf het gelijk ook even in uw eigen agenda! 

 

Corona de musical! 

*tromgeroffel* Het was nog even spannend maar de eindmusical van groep 8 gaat door!  

Dit jaar wel even anders dan hoe wij het gewend zijn. Groep 8 zal op vrijdag 10 juli (in de 

avond) de musical opvoeren in het theater. Deze zal te zien zijn via een livestream. Zo kan 

iedereen vanuit huis toch genieten van de musical. Op dit moment is nog niet zeker of er ouders 

en broertje(s)/zusje(s) in de zaal mogen zitten. Meer informatie hierover volgt.  

 

De kinderen hebben het script ontvangen en zijn thuis volop bezig met oefenen.  

Er hebben ook al Musical MEETS plaatsgevonden. Binnenkort gaan wij met heel groep 8 oefenen 

op het buitenspeelplein en in de speelzaal. Zie hieronder het oefenschema: 

 

woensdag 3 juni 08.30 - 13.30u buiten/speelzaal 

woensdag 10 juni 08.30 - 14.00u buiten/speelzaal 

woensdag 8 juli 08.30 - 14.00u buiten/speelzaal 

vrijdag 10 juli 08.30 - 14.00u generale repetitie in het theater  

tijdstip opvoering wordt nog bekend gemaakt  

 

 

Veel buiten zijn in deze tijd. 

 

Wat boffen we met het weer en al onze tuinen en pleinen!  

Voorgelezen worden, eten, 10 tellen in de rimboe, gym...als het weer het toelaat zijn we buiten! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Luizen 

 

Oh help, jeuk op mijn hoofd!  

Zes tips in de strijd tegen hoofdluis. 

  

In een periode waarin alles anders is en we ons aanpassen naar het ‘nieuwe normaal’ is één ding 

nog altijd hetzelfde; hoofdluis. Helaas mogen de luizenouders de school nog niet in om de kinderen 

te controleren. Maar met deze tips gaat het vast thuis ook lukken! 

  

  

1. Wit papier. Luizen zijn piepklein, doorzichtig tot grijs van kleur en daarom lastig te zien. Je 

kan  het haar van je kinderen kammen boven een vel wit papier. Je ziet luizen en neten 

dan ‘vallen.’  



 
 

2. Kammen, kammen, kammen. Heeft je kind luizen? Kammen is de beste manier om van de 

luizen af te komen. Gebruik een speciale luizenkam van plastic of metaal. Je koopt deze bij 

de drogist. Ik gebruik het liefst de witte plastic variant. Kam het haar elke dag pluk voor 

pluk helemaal door. Na ongeveer twee weken ben je van de neten en luizen af.  

3. Crèmespoeling. Mijn kinderen vinden het kammen met de fijne luizenkam op droog haar 

vervelend. Ik gebruik daarom crèmespoeling tijdens het kammen. Breng tijdens het 

douchen of badderen ruim crèmespoeling aan op het haar. De kam glijdt makkelijker door 

het haar en de luizen blijven plakken in de crèmespoeling. Dat maakt het ook makkelijker 

om de luizen te zien. Spoel wel na elke ‘haal’ de kam goed af onder stromend water.  

4. Controleer het hele gezin. Luizen kunnen niet springen maar lopen van hoofd naar hoofd. 

Broertjes en zusjes die gezellig naast elkaar op de bank tv kijken besmetten elkaar. Heeft 

een kind in het gezin luizen? Controleer dan iedereen, inclusief jijzelf. Grote kans dat je 

tijdens het knuffelen ook besmet bent geraakt.  

5. Luizenshampoo is een effectieve manier om van de luizen af te komen, maar kammen 

blijft tot nog altijd nodig om ook op lange termijn de luizen te bestrijden. Gebruik de 

luizenshampoo volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 

6. Stop niet alle knuffels in de wasmachine. Het advies om knuffels en beddengoed in de 

kookwas te gooien is achterhaald. Scheelt weer werk! 

  

Twijfel je of je kind luizen heeft en heb je geen idee hoe je het verschil kan zien tussen een 

zandkorrel en een neet? Kijk dan dit informatieve filmpje op de website van het RIVM. 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvi

deo 

  

 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Voorlichtingsfilm_over_hoofdluis/RIVM_Hoofdluisvideo


 
 

 
 

 

 

 


