
 
 

 

 

Nieuwsbrief 18             19 juni 2020 

 

Brengen en ophalen 

Sinds de school weer open is hebben alle klassen een eigen breng- en ophaaltijd. 

We merken nu dat kinderen steeds vaker al eerder gebracht worden, 

of ouders al eerder bij het hek staat te wachten aan het einde van de dag. 

 

Om voldoende afstand te kunnen houden hebben we de volgende afspraken gemaakt. 

• Per kind mag maximaal één ouder/verzorger het kind brengen en halen. 

• Per groep is er een vast breng- en haalmoment. Kom op deze tijd! 

 

Hier nogmaals de tijden per klas: 

 

OBD 8.15-8.20 tot 13.50u 

OBE 8.25-8.30 tot 14.00u 

OBF 8.35-8.40 tot 14.10u 

 

MBD 8.15-8.20 tot 13.50u 

MBE 8.25-8.30 tot 14.00u 

MBF 8.35-8.40 tot 14.10u 

 

BBD 8.15-8.20 tot 13.50u 

BBE 8.25-8.30 tot 14.00u 

BBF 8.35-8.40 tot 14.10u 

 

Neem bij het brengen al bijtijds afscheid van uw kind, zodat als u bij het hek aankomt uw kind 

gelijk door kan lopen naar binnen.  

Bent u bij het ophalen toch iets te vroeg? Wacht dan even op een rustige plek tot het tijd is zodat 

u andere ouders niet voor de voeten loopt.  

Zo blijft het voor iedereen het prettigst. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

  Zomerweer? Smeren maar! 

Wilt u als er een zonnige dag voorspeld is uw kind alvast ’s ochtends thuis insmeren met 

anti-zonnebrandcrème? Zeker als uw kind snel verbrandt. Uw zoon of dochter is dan 

voldoende beschermd bij het buitenspelen. Een zonnebril of petje kan ook heel prettig zijn. 

 



 
 

Bericht van de MR: verkiezingsuitslag 

In een van de laatste nieuwsbrieven en met een aparte mail hebben we jullie laten weten dat je je 

kon opgeven om mee te doen aan de MR-verkiezingen. Dit kon tot 15 juni. Omdat zich -behalve 

het MR-lid waarvan de termijn afliep- niemand heeft gemeld is de enige kandidaat nu automatisch 

gekozen en worden er geen verkiezingen gehouden.  

Dat betekent dat Martine Middel (moeder van Ties uit MBE en Eline uit OBD) ook de komende 2 

jaar namens de ouders in de MR zal zitten, samen met Leonie van Dinter (moeder van Claire uit 

OBF). Samen met Bastienne Bishop en Annemarie vd Arend namens de leerkrachten zullen we de 

belangen van kinderen, ouders en personeel ook volgend schooljaar weer vertegenwoordigen.  

Heb je vragen of opmerkingen voor de MR? Je kunt ons bereiken via mr@jan-vermeer.nl!  

 

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

 

Lustrumfeest gaat niet door, kinderen krijgen wel een workshop op 15 juli! 

Jaarlijkse picknick gaat niet door 

Schoolfotograaf komt op dinsdag 7 juli 

Musical groep 8 gaat door in aangepaste vorm 

Zwemmen Hofbad gaat niet door 

Margedag vervallen, de laatste schooldag is vrijdag 17 juli 

Zomervakantie             18 juli tot en met 30 augustus 

 

Workshop trommelen! woensdag 15 juli 

Dat is leuk - alle kinderen gaan leren trommelen! Op rommel!  

Onder leiding van De Vuilnismannen. 

Wel op mooie ‘rommel’ natuurlijk, zelf versierd bijvoorbeeld. 

 

Chipsbussen verzamelen 

Voor deze activiteit hebben wij voor de onderbouw 90 

chips-bussen nodig.  

U mag ze eerst leegeten natuurlijk;  

daarna ontvangen we ze graag met deksel.  
 

Bij voorbaat dank! 

Inleveren kan bij Eveline (OBE). 

 

 

Studiedag en administratie dag - herhaling 

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 meteen ook even in uw eigen agenda! 
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Oudergesprekken 

Veel ouders zijn inmiddels uitgenodigd voor een oudergesprek. 

Het verslag krijgt uw kind al van tevoren mee naar huis, zodat in het gesprek alleen nog eventuele 

vragen hierover beantwoord hoeven te worden.  

Ouders mogen nog steeds de school niet in. Het gesprek zal dus óf buiten plaatsvinden, óf 

telefonisch, óf via een meet waar de leerkracht u dan voor uitgenodigd. 

 

Afscheid van Zef, onze vaste, trouwe kok voor de werkweek. 

Alles is aan verandering onderhevig, zo ook het keukenconcept van de werkweek. Jarenlang 

hebben we op de werkweek geen omkijken gehad naar de keuken, alle maaltijden van de dag 

werden door Zef geregeld, geen dieet was hem te zwaar. Zelfs toen zijn eigen dochters van school 

waren stond hij voor ons klaar. Drie dagen lang voor ongeveer honderd personen de innerlijke 

mens verzorgen dat is niet niks. Waarom gaan we dit veranderen?? 

 

Een belangrijk uitgangspunt op de Jan Vermeer is kinderen verantwoordelijkheid geven, 

zodat ze in staat zijn om mee te bouwen aan een betere samenleving.  

Daar hoort wat ons betreft ook verantwoordelijkheid voor je eigen lijf bij en dus ook 

bewustwording van hetgeen dat je eet.  

Wat stop je eigenlijk allemaal in je mond en is het gezond? Wat heeft mijn lijf nodig en 

wat vind ik lekker?  Waar komt mijn voedsel vandaan en hoe wordt dat verbouwd?  

Heeft mijn keuze voor bepaald voedsel invloed op het milieu en het klimaat?  

Hoeveel kost mijn eten en dus ook…. hoe maak ik mijn maaltijd klaar? 

 

Dat betekent dat we niet meer gaan werken met 1 vaste kok, maar dat de kinderen zelf 

aan de slag gaan. Koken wordt een educatief onderdeel van de werkweek. 

Zef zelf vindt het jammer dat er een einde is gekomen aan de werkweken, maar juicht onze 

verandering t.a.v. het keukenbeleid toe.  

We zijn Zef ENORM DANKBAAR en gaan hem met de bovenbouw kinderen op 3 juli in het zonnetje 

zetten. We nemen hierbij uiteraard de Coronamaatregelen in acht.  

Mocht u Zef zelf nog een attentie willen geven, geef dit dan uiterlijk 3 juli met uw kind mee naar 

school.  

 

 

Groep 7 verkeer  

De kinderen in groep 7 krijgen het hele jaar door verkeerslessen in de klas.  

Ze leren onder andere de verschillende voorrangsregels, wat een dode hoek is, 

wanneer en hoe ze richting moeten aangeven en wat de verschillende verkeersborden 

betekenen. Het theoretische gedeelte behandelen we op school,  

het praktische gedeelte leren ze van u…….  

Hoe zelfstandig is uw kind al in het verkeer? 



 
 

 

 

 


