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Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit jaar van 22 oktober t/m 30 oktober 2022. De maandag na de

herfstvakantie, 31 oktober hebben de kinderen ook nog vrij want dan hebben de leerkrachten een

administratiedag.

Absent melden
Kinderen die om half negen nog niet aan het werk zijn, worden absent gemeld.

De absentie wordt in elke klas nauwkeurig bijgehouden. Structurele absenties worden met

desbetreffende ouders besproken en indien nodig aan de leerplicht doorgegeven.

Absent melden kan tot 24 uur van te voren via de mail en binnen 24 uur telefonisch.

Extra trui of vest in de luizenzak.
In verband met het ventileren van de klaslokalen kan het op dagen dat de zon schijnt toch al fris

zijn. Zorg ervoor dat uw kind een extra trui of vest in de luizenzak heeft en kan aantrekken.

Vertrouwenspersoon
Natuurlijk zorgen wij op school voor een veilige omgeving. Toch kan het helaas gebeuren, dat

ouders of leerlingen op school te maken krijgen met zaken als pesten, discriminatie, seksuele

intimidatie of machtsmisbruik. Of misschien heeft u wel een klacht. Wanneer dit gebeurt, kunt u

dit eerst bespreken met de leerkracht van uw kind of met de directeur (Bianca Wijnolts). Mocht u

er samen niet uitkomen, of heeft u problemen die u niet met hen kunt of wilt bespreken, dan kunt

u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dat is Hilde Hulzebos. Na een verkennend

gesprek kan zij ouders en/of leerlingen naar de juiste persoon of instantie doorverwijzen. Indien er

klachten zijn, geeft zij informatie over de te volgen procedure. De contactpersoon gaat altijd

vertrouwelijk om met de verkregen informatie van ouders en leerlingen. U kunt contact opnemen

met Hilde via h.hulzebos@librijn.nl.

mailto:h.hulzebos@librijn.nl


Nieuwbouw en nieuwe naam (officieel op 1 januari)

Op maandag 22 augustus was het feest voor de

kinderen, ouders, leerkrachten en directie van

onze school. Ik wil alle ouders hartelijk bedanken

voor het mooie cadeau! In de komende jaren zal

de school gehuisvest worden in een nieuw

gebouw en daarom werd er een nieuwe naam

met bijpassend logo onthuld. De school gaat ‘De

Delftse Tuin’ heten. De nieuwe naam is officieel

op 1 januari.

De nieuwbouw laat nog wel even op zich

wachten. De planning is nu dat het zwembad,

op het terrein waar het nieuwe gebouw moet

komen, in de februari-mei 2023 gesloopt gaat

worden.

Daarna zal het terrein bouw klaargemaakt

worden.

Wanneer de eerste paal de grond in gaat is dus

nog niet helemaal duidelijk. We hopen dat de

eerste paal dit schooljaar nog de grond in gaat!

Hier alvast een plaatje van het gebouw en het

schoolplein.

Instagrampagina
De instagrampagina: www.instagram.com/montessorischooljanvermeer is onze enige openbare

sociale media platform. Op deze instagrampagina worden foto´s geplaatst waarbij kinderen

onherkenbaar in beeld komen. Dit is dus AVG-proof, hiervoor is geen toestemming van ouders

nodig. Zo krijgt u toch een impressie van de school en de kinderen. Denk hierbij aan foto´s van de

werkperiodes en uitjes. Ook op werkweek delen we een aantal impressiefoto’s. Volgt u ons al?

Herfstwandeling onderbouw
Op vrijdag 21 oktober willen alle drie de onderbouwgroepen een herfstwandeling in Meijendel

(Wassenaar) gaan maken. We maken een wandeling van ongeveer een uur. De ouders die mee

gaan krijgen een wandelroute met vragen en opdrachten om tijdens de wandeling te gebruiken.

We wandelen in kleine groepjes; per ouder 3 of 4 kinderen. Na afloop van de wandeling gaan wij

lunchen en nog even spelen in het Apenbos. Wij zijn om 14.00 uur weer terug op school.



Wij zoeken ouders (liefst met auto) die het leuk vinden om mee te gaan. Gaat u graag mee om

een groepje te begeleiden? Uw kind zal het geweldig vinden! Laat dit dan weten aan de leerkracht

van uw kind. Hoe kleiner de wandelgroepjes zijn, hoe meer aandacht er is voor de natuur. Per klas

zijn er 7 of 8 auto's nodig.

Als het giet, dan gaan we niet. Wordt er een klein buitje verwacht, zorg dan dat uw kind laarzen en

een goede jas met capuchon draagt, dan kunnen we toch gaan. We hopen op prachtig herfstweer!

Verkeersles onderbouw
Er is al veel hulp voor de verkeerslessen, dat is fijn! De eerste les is dan ook heel goed verlopen.

Toch zoeken we nog enkele hulpouders voor de volgende dagen en groepen:

OBE: vrijdag 28 september van 11:00 tot 12:00 uur, 1 ouder gezocht.

OBF: vrijdag 28 september van 9:00 tot 10:00 uur, 1 ouder gezocht.

Kunt u helpen? Fantastisch! Geef het alstublieft even door aan de leerkracht van uw kind.

Hulpouders gezocht!
Voor dit schooljaar zoeken wij voor de middenbouwgroepen leesouders. Het liefst zouden we elke

dag voor elke groep een ouder of bijvoorbeeld een opa of oma hebben, die ongeveer 1,5 uur,

aangestuurd door de leerkracht, leesactiviteiten met de kinderen kan doen. Informatie en opgeven

kan bij de leerkracht van uw kind.

Bovenbouw - werkweek Ameland
Op 27 september vertrekt de bus om 7:30 uur van het Hampshire Hotel naar Ameland. We staan

om 7:00 uur uur klaar om de tassen en koffers in de bus te laden. Kom op tijd, de bus vertrekt om

7:30 uur en niet later!

Uw kind krijgt deze week een paklijst mee naar huis, zodat u weet wat handig en verplicht is om

in te pakken. Daarin staat ook het globale programma, de vertrek- en aankomsttijden van de bus

en andere nuttige mededelingen.

In week voordat we vertrekken krijgen de kinderen te horen in welk activiteitengroepje ze zitten

en met wie ze de slaapkamer delen.

Van de volgende ouders staat vast dat ze meegaan:

Vincent (vader van Bram), Tibor (vader van Luka), Nils (vader van Flynn), Leontine (moeder

Emelie), Martine (moeder van Ties), Carolina (moeder van Sarah), Melvin (vader van Rayano),

Marius (vader van Jens), Barbara (moeder van Fee), Arie (vader van Coen), Danielle (moeder van

Tijl), Simon (vader van Madou) en Selina (moeder van Kay). Vanuit het team gaan Irem, Krista,

Maroussia en Vincent mee.



Vergeet u niet de betaling over te maken, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

Opgeven voor werkweekbegeleiding 2023 - 2024
De kinderen in de bovenbouw gaan ieder jaar aan het begin van het schooljaar 4 dagen op

werkweek. Ieder jaar is de werkweek één van de hoogtepunten voor zowel leerlingen als

leerkrachten. Om op een leuke en verantwoorde manier vier dagen met elkaar weg te kunnen

gaan, hebben we veel hulp van ouders nodig.

We vragen in ieder geval ouders die al eerder mee zijn geweest. Dat heeft als voordeel dat er dan

ouders meegaan die van de hoed en de rand weten. Maar we vinden de doorstroom van

hulpouders, voor zowel de kinderen, ouders en de leerkrachten, ook erg belangrijk. We willen op

deze manier voorkomen dat een te grote groep ervaren hulpouders ons in één keer gaat verlaten.

Hebt u zin om een groepje leerlingen te begeleiden, spelletjes met ze te spelen, mee te doen met

de activiteiten, pleisters te plakken, te koken en wanneer de tijd het toe laat een kopje koffie te

drinken om bij te komen, dan kunt u bij aanvang van het schooljaar aangeven bij de leerkracht

van uw kind dat u mee wilt op werkweek. Deze aanvraag geeft geen garantie dat u ook mee wordt

gevraagd.

Het werkweek team wordt in de periode tussen november en april samengesteld door de

leerkrachten van de bovenbouw voor het jaar erop. In mei wordt in de nieuwsbrief

gecommuniceerd welke ouders er mee gaan op de werkweek.

Ouders van kinderen uit de huidige groep 5 t/m groep 7 kunnen zich opgeven voor

werkweekbegeleiding van schooljaar 2023- 2024. Wilt u zich aanmelden dan kan dat tot november

2022.

We gaan in schooljaar 2023-2024 op werkweek van maandag 25 september tot en met

donderdag 28 september. Mocht u als ouder een groepje willen begeleiden en 4 dagen mee willen

op de werkweek stuur dan een e-mail naar de leerkracht van uw kind. Ook graag een mail sturen

als u zich al eerder mondeling heeft opgegeven.

Observatie in de klas
U kunt zich binnenkort weer inschrijven voor de observaties in de klas.

We willen namelijk graag dat u allen betrokken bent bij onze school en dat u weet hoe er in de klas

van uw kind gewerkt wordt.

Daarom willen we u de mogelijkheid geven om een uurtje in de klas te komen observeren.

Dit gebeurt altijd in de ochtend, gelijk vanaf 8:15 uur.

Tot 8:30 uur kunt u zich vrij door de klas bewegen en kijken wat er zoal staat, of samen in het

laatje van uw kind neuzen. Vanaf 8:30 tot 9:15 uur staat er een kruk voor u klaar vanwaar u het

reilen en zeilen van de klas kunt bestuderen. Zet uw telefoon op stil. U mag geen foto’s maken.



U dient de werkrust niet te verstoren. Daarom wordt u dringend verzocht geen contact te zoeken

met kinderen of de leerkracht. Komt een kind naar u toe, geef dan zachtjes een kort antwoord en

laat het kind verder gaan met zijn of haar werk.

Om 9:15 uur (of eerder) dient u stilletjes het lokaal weer te verlaten.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van wat u heeft gezien? Stel die dan na schooltijd of bij het

eerstvolgende oudergesprek.

Per kind is er twee keer per jaar de mogelijkheid om in te tekenen voor een observatie. Zo kunnen

beide ouders een keer komen. De leerkracht van uw kind zal binnenkort een intekenlijst

rondsturen, zodat u kunt zien welke dagen beschikbaar zijn.

NB: Wat in de klas gebeurt, blijft in de klas.

Het is niet de bedoeling om andermans kinderen op het schoolplein met elkaar te gaan bespreken.

Opening van de kosmische periode
De onderbouw is gestart met de kosmische periode over het dierenrijk. Elke onderbouwgroep heeft

zijn eigen insteek van dit thema en gaat zelfstandig met dit thema aan de slag.

De kosmische periode over het dierenrijk in de middenbouw is geopend met een hulpvraag aan de

kinderen: regelmatig worden honden en andere dieren vergeten door hun baasjes bij de

supermarkt. Kunnen we iets bedenken waardoor we de dieren niet meer vergeten? De kinderen

kwamen met verrassende en innovatie oplossingen: van een diervriendelijke glow in the dark verf

speciaal voor een dierenvacht tot een zoek mijn hond-app (in plaats van Zoek mijn iPhone).

In de bovenbouw is de kosmische periode ook geopend met de hulpvraag: is de Noordzee

indammen een goed plan? Het kan mensen in veertien landen beschermen die lager dan twee

meter boven de zeespiegel wonen, maar voor het leven in de Noordzee is de Noordzeedam een

drama. De Noordzee wordt dan in honderd jaar een zoet Noordmeer. Wat gebeurt er dan met het

leven in de Noordzee? Hoe kunnen we het leven in de Noordzee helpen? De bovenbouw kinderen

kwamen met interessante en zeer vindingrijke oplossingen, van sluizen voor dieren tot een

pijpleiding van de Dode Zee zodat het zoutgehalte in de zee op pijl blijft. De bovenbouw werkt tot

de herfstvakantie over zee en duinen en daarna over het dierenrijk.

De komende weken volgen er in alle bouwen kosmische lessen en werkjes over de thema´s!

OR/MR jaarvergadering
Schrijf alvast in uw agenda: op maandag 17 oktober is de jaarvergadering van de ouderraad,

medezeggenschapsraad en de stichting Vrienden Jan Vermeer.. Het thema die avond is “Montessori

opvoeding thuis”.



Nieuws van de MR
Beste ouders,

Wij zijn Leonie van Dinter (moeder van Claire uit MBF en Féline uit OBD), Jacqueline van der Voort

(moeder van Bastiaan MBD), Annemarie van der Arend (leerkracht MBE) en Moniek Rijgersberg

(leerkracht OBD).

Dit schooljaar vormen wij samen de medezeggenschapsraad (MR). Wij vertegenwoordigen daarin

de ouders en het personeel bij besluiten over het beleid van de school. Het afgelopen jaar hebben

we dat bijvoorbeeld gedaan over de nieuwbouw en de inzet van het geld dat uitgetrokken is door

de overheid om leerachterstanden weg te werken (NPO plan). Ook nu nog zijn dat belangrijke

onderwerpen in de overleggen tussen MR en directie. Daarnaast gaan we dit schooljaar ook met

elkaar praten over het schoolplan dat opnieuw opgesteld gaat worden voor de komende vier jaar.

Onze vergaderingen zijn openbaar: daarbij zijn jullie dus altijd welkom!  De eerstvolgende

vergadering is op maandagavond 26 september van 19:30 tot 21:30 uur via Google Meet. Wilt u

daarbij (digitaal) aanwezig zijn, of wil je ons iets meegeven of vragen over het beleid van de

school en de belangen van de ouders en kinderen? Laat het ons weten via mrmd@jan-vermeer.nl.

Aankomend schooljaar zal het laatste jaar in de MR zijn voor Leonie van Dinter. Heeft u interesse

in de MR, wilt u meer weten over hoe de MR werkt en of het iets voor u is? Wees welkom om eens

een vergadering bij te wonen of stuur ons een berichtje met uw vraag of aanmelding.

mailto:mrmd@jan-vermeer.nl


Ouderfeest

Gedurende twee schooljaren moesten we het helaas zonder doen, maar dit schooljaar, op vrijdag 7

oktober 2022 is het dan zover: we kunnen weer swingen tijdens het Jan Vermeer Ouderfeest!

Het feest is voor ouders en leerkrachten van beide locaties (Raam en Maria Duyst) en vindt plaats

in Cultuurlab, Brabantse Turfmarkt 9, Delft.

Koop uw toegangskaarten bij de ouders van de feestcommissie, kosten zijn € 7,00 per kaartje.

De namen en contactgegevens van alle verkopers zijn te vinden op de posters in school. Voor de

Maria Duystlaan kunt u terecht bij Annick van de Putte (moeder van Sigi) en Gini Plaat (moeder

van Cas en Jet).


