
 
Nieuwsbrief April 

Nieuwsbrief 1, 18 april 2019 

Jarigen in Mei 

2 Mei Julia Kmita groep 3-4  

6 Mei Decharelle Vredeman groep 
7-8  

17 Mei Djaylen Ritstier groep 5  

18  Mei Kani Hussein groep 5  

20 Mei Rudshainy Pauletta groep   
3-4  

21 Mei Shanitey Dasburg groep 1-2  

25 Mei Tayssa Aleixo Ramos groep 
3-4  

25 Mei J-Jano Blanco Diaz groep    
1-2  

27 Mei Aicha Diallo  groep 3-4  

27 Mei Bichar Diriye groep 6-7  

28 Mei Bartu Kayalar groep 7-8 
 

Belangrijk data 

 6 mei: eerste schooldag na 

meivakantie 

 9 mei: Opening Project  

 15 mei: Ouderbijeenkomst 
Schoolontwikkeling op de 
toekomst 

 23 mei: Afsluiting Project 

 16 mei: Mini Final 

 17 mei: Studiedag 

 20 mei: Ouderarena 

 23 mei: MR vergadering 

 24 mei: Schoolreis 

 30 en 31 mei: Hemelvaart 

OPNIEUW EEN NIEUWSBRIEF 
Enige tijd geleden zijn wij gestopt met de nieuwsbrief omdat Klasbord door de groepen is geacti-

veerd. Klasbord is een communicatiemiddel die door de leerkrachten van de groepen wordt ge-

bruikt. Echter vond ik dat ik met schoolse zaken jullie, als ouders, onvoldoende kon benaderen via 

Klasbord. Dit heb ik met de voorzitter MR besproken. Hieruit is het besluit genomen om u via een 

maandelijkse nieuwsbrief te informeren over de schoolse zaken. Deze nieuwsbrief kunt u vanaf nu 

weer maandelijks van ons verwachten. 

SCHOOLONTWIKKELING 
De afgelopen studiedagen hebben we ons eigen onderwijs goed onder te loep genomen. We zijn 

bezig geweest om de vaardigheden van een leerling die onze school in groep 8 verlaat op te schrij-

ven. Deze vaardigheden, die het team heeft bedacht, zou ik graag aan jullie willen presenteren en 

kijken of jullie nog aanvullingen hebben. Dat zal op  15 mei om 8.30 in de ouderkamer worden geor-

ganiseerd. 

Tevens willen wij als school ons onderwijs zo goed mogelijk gaan aanpassen zodat het kloppend is 

met de toekomst voor uw kind. Onze kinderen zullen namelijk banen gaan uitvoeren, waar wij op dit 

moment nog geen weet van hebben.  

Vanaf november zijn wij gestart met het leerplein van groep 1/2. In het leerplein zien wij dat de 

kinderen zich sneller ontwikkelen dan dat er onderwijs in een lokaal wordt gegeven. Een hartstikke 

mooie ontwikkeling die wij graag door willen zetten in de andere groepen. 

Na de zomervakantie zullen we starten met 3 leerpleinen, namelijk leerplein 1-2, leerplein 3-4-5 en 

leerplein 6-7-8. In de leerpleinen zullen 2 leerkrachten en een onderwijsassistent staan. Het onder-

wijs zal meer gepersonaliseerd worden naar het niveau van uw kind. Dat is dit schooljaar al heel 

goed merkbaar is groep 1-2 en groep 6/7/8 door het gebruik van het portfolio en de kindgesprekken 

door leerkracht en kind worden gevoerd.  

In het leerplein 3-4-5 zullen we tot aan de Cito toetsen in januari groep 3 apart houden, zodat de 

basis in deze groep stevig neergezet kan 

worden. Na de Cito toetsen zal het leer-

plein als 3-4-5 verder gaan. 

Om ons goed voor te bereiden op deze 

nieuwe onderwijsvorm waarmee we de 

kinderen meer kunnen leren, hebben we 

een extra studiedag gepland op vrijdag 17 

mei. 

Graag leg ik samen met een leerkracht op 

15 mei onze onderwijsinnovatie aan u uit. 

Komt u ook? 

 



LEZEN, OOK IN                      
DE VAKANTIE 

Blijf vooral lezen, ook in de vakantie! 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die 

niet lezen tijdens de vakantie in niveau 

gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl 

kinderen die veel lezen een hoger leesni-

veau hebben na de vakantie. Zorg dus dat 

uw kind ook in de vakantie blijft lezen. 

Nu denkt u misschien: ‘Is dat nu nodig, mijn 

kind heeft toch vakantie en heeft ook 

ontspanning nodig?’. Dat is ook zo! Juist in 

de vakantie kan uw kind leeskilometers 

maken met andere teksten dan die hij/zij 

op school gewend is. En uiteindelijk helpt u 

uw kind ermee; als er in de vakantie wordt 

gelezen 

verloopt de 

overgang 

naar het lezen 

op school na 

de vakantie 

gemakkelij-

ker. 

 

Wat was het een koude dag op vrijdag 12 april op het veld bij Meeuwenplaat! Maar ondanks 

deze kou werd er nog hard gesport.  

Voor het eerst waren ook de peuters op het veld aanwezig! Wat een gezelligheid! 

Wij willen alle ouders bedanken voor de hulp die wij die dag hebben gekregen!  

‘Spelend leren binnen thema’s reikt verder dan het aanbieden van leerdoelen uit 
een methode. Door te voelen en te doen ontdekken de kinderen meer.’ 

Nieuws uit leerplein 1-2 

KONINGSSPELEN 2019 

In leerplein 1/2 zijn de kinderen nu 6 maan-

den aan het ontdekken in een rijk themati-

sche leeromgeving. We signaleren steeds 

meer talenten die de kinderen van zichzelf 

ontdekken. Deze ontdekkingen worden door 

de leerkracht vastgelegd met een foto, die in 

hun portfolio wordt geplaatst. Met het spe-

lend leren ontwikkelen de kinderen hun emo-

tionele ontwikkeling (gevoelens uiten), sociale 

ontwikkeling (afstemmen van gedrag) en 

intellectuele ontwikkeling (taalontwikkeling).  

Met het spelend leren houden wij ons vast 

aan 3 kenmerken van spel: 

1. Hoge mate van betrokkenheid; door een 

rijke leeromgeving te creëren. Er wordt 

in een bepaalde periode gezamenlijk 

een themahoek ingericht. Hiermee 

vergroten wij de betrokkenheid van het 

thema bij de kinderen. 

2. De vrijheidsgraad; De kinderen blijven 

zelf eigenaar om mee te doen. Echter 

vraagt de hoek om deelnamen en de 

kinderen worden nieuwsgierig. Ze willen 

en kunnen meedoen op hun eigen ni-

veau. Samen met de betrokkenheid 

zorgt dit voor een actieve leerhouding 

bij onze kinderen. 

3. Je houden aan succescriteria; bij elke 

opdracht/ werkjes krijgen de kinderen 

van de leerkracht succescriteria ’s  of de 

kinderen formuleren ze zelf, zodat er op 

eigen niveau verder ontwikkeling plaats 

vindt. 
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THEORIE VERBINDEN 
MET DE PRAKTIJK 

Op school vinden wij het belangrijk 

om de theorie die de kinderen in de 

lessen leren te laten zien in de prak-

tijk, het echt leven! 

Zo maken wij graag uitjes naar musea  

en bekende gebouwen in Rotterdam. 

Zo heeft groep 5, 6 en 7 het Rotter-

damse Philharmonisch Orkest be-

zocht. Groep 7/8 ging op bezoek bij 

Het Nieuwe Instituut. En groep 3/4 

ging op kraamvisite bij de Kinder-

boerderij. 

 

NIEUWS VANUIT LEKKER FIT 
Mini final 

 

Tijdens de Mini Final worden verschillende toernooien georganiseerd. 

The Mini Final toernooien zijn een voorronde van The Final.  

De Mini Final zal op donderdag 16 mei 2019 georganiseerd worden. 

 

Aanvang groep 5/6 van 09:15 tot 12:15 uur.  

 

Aanvang groep 7/8 van 13:00 tot 16:15 uur. 

 

De eindtijd voor zowel de groepen 5/6 als 7/8 is afhankelijk van de aantal deelnemers / deelnemen-

de teams. 

 

Meer info volgt later van meester Geoffrey.  

VV Meeuwenplaat 

Keizermantelstraat 300 

3192, VZ, Hoogvliet  
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De maand April was een mooie sportieve Lekker Fit maand! 

PROJECTWEEK: WATER  

 
Van 9 t/m 23 mei zullen alle kinderen tijdens ons jaarlijks project werken over WATER.  

Er staan zoveel spannende gebeurtenissen te gebeuren deze weken! De kinderen zullen 

onderzoekend te werk gaan, waarin de kinderen zullen gaan zien en ontdekken. Groep 6,7 

en 8 zullen het thema water verder uitbreiden naar de haven. 

U bent op 8 mei van harte welkom bij onze opening! Hierover wordt u nog verder geïnfor-

meerd. 



Maandag 6 mei: 

-         Taalles ‘Weet u wat u slikt?. Van 9:00 tot 11:00 uur. 

-         Brei- haakles van 13:00 tot 15:15 uur. 

-         Huiswerkbegeleiding voor de ouders van groep 5 t/m 8. Van 14:45 tot 15:15 uur. 

 Dinsdag 7 mei: 

-         Koffie-uurtje om 14:00 uur. 

Woensdag 8 mei: 

-         Taalles ‘Weet u wat u slikt?. Van 9:00 tot 11:00 uur. 

Donderdag 9 mei: 

-         Ouderbijeenkomst voor groep 3 en 4 ouders over technisch lezen.Van 8:45 tot 9:15 uur. 

Maandag 13 mei 

-         Taalles ‘Weet u wat u slikt?. Van 9:00 tot 11:00 uur. 

-         Brei- haakles van 13:00 tot 15:15 uur. 

-         Huiswerkbegeleiding voor de ouders van groep 5 t/m 8. Van 14:45 tot 15:15 uur. 

Dinsdag 14 mei: 

-         Ouderbijeenkomst van de kleuters van 9:00 tot 9:15 uur. 

 Woensdag 15 mei: 

-         Ouderbijeenkomst Schoolontwikkeling op de toekomst. Om 8:30 uur. 

 Donderdag 16 mei: 

-         Rekenspelletjes met de ouders. Van 9:00 tot 9:30 uur. 

-         Ouderbijeenkomst Peuter-speelgroep om 13:00 uur. 

 Maandag 20 mei 

-         Brei- haakles van 13:00 tot 15:15 uur. 

-         Huiswerkbegeleiding voor de ouders van groep 5 t/m 8. Van 14:45 tot 15:15 uur. 

 Donderdag 23 mei: 

-         Ouderbijeenkomst voor groep 3 en 4 ouders over technisch lezen. Van 8:45 tot 9:15 uur. 

Maandag 27 mei: 

-         Juf Maike op de koffie. Van 8:30 tot 9:00 uur.         Brei- haakles van 13:00 tot 15:15 uur. 

-         Huiswerkbegeleiding voor de ouders van groep 5 t/m 8. Van 14:45 tot 15:15 uur. 

Dinsdag 28 mei: 

-         Ouderbijeenkomst van de kleuters van 8:45 tot 9:00 uur. 

Nieuws uit de ouderkamer  Nationale Buitenlesdag 

Op 2 april hebben wij meegedaan aan de 

Nationale Buitenlesdag. Wij gaan wel 

vaker naar buiten met de kinderen om 

doelen te behalen door spelend te leren, 

maar deze dag gingen er soms groepen 

wel 3 keer naar buiten! Ongemerkt leren 

de kinderen door spelend bezig te zijn. 

 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: 

directie@kbsjacobus.nl 

 

Bankrekening: 

NL21 INGB 0654 0845 13 


