
 
Nieuwsbrief Mei 

Nieuwsbrief 2, 24 mei 2019 

Jarigen in Juni 

 4 juni Shae Gijsbertha  

          groep 6-7  
 

 6 juni Tomás Barreiros Cor-
reia  groep 6-7  

 

 13 juni Layan Hourani     
groep 3-4  

 

 17 juni Jay Chacuto         
groep 6-7  

 

 18 juni Nikola Michalak  
groep 6-7  

 

 25 juni Melody Scheepsma 

groep 3-4  
 

 29 juni Jahlya Windzak   

groep 5  

Belangrijk data 

 7 juni: Juffen en meestersdag 

 10 juni: 2e Pinksterdag 

 14 juni: Studiedag 

 20 juni: MR 

 27 juni: Ouderbedankmiddag 

16.00—18.00 uur 

 28 juni: Rekenspelletjes en 

Modderdag 

SCHOOLONTWIKKELING 
Op 15 mei hebben meester Bryan en juf Maike een ouderbijeenkomst gehouden over volgend 

schooljaar met het werken in leerpleinen. Tijdens deze bijeenkomst zijn er filmpjes getoond over de 

snelle ontwikkeling in onze huidige maat-

schappij. Vervolgens is de koppeling ge-

maakt naar het onderwijs op onze school. 

Meester Bryan heeft verteld hoe het wer-

ken zal gaan in de leerpleinen en het Snap-

pet onderwijs. Juf Maike heeft vertelt over 

de verbouwing in de school en het school-

plein. Een informatieve bijeenkomst met 

een positief karakter. Dank aan de ouders 

die aanwezig waren en voor jullie vertrou-

wen. En mochten er nog vragen zijn, stel ze 

aan ons. 

Hieronder een beknopte samenvatting van 

wat er is besproken: 

SCHOOLTIJDEN 2019-2020 

Volgend schooljaar zullen de schooltijden veranderen. De kinderen op onze school maken genoeg 

uur in de week, hierdoor kunnen we op 4 dagen een kwartier minder naar school.  

Maandag  8.30—15.00 

Dinsdag    8.30—15.00 

Woensdag  8.30—12.30 

Donderdag  8.30—15.00 

Vrijdag  8.30—15.00 

SCHOOLPLEIN 

Ons schoolplein wordt vernieuwd. Het wordt een groenblauw schoolplein, hiervoor is subsidie aan-

gevraagd. Er komen bomen en heggen op het plein naast de speeltoestellen. Onder het schoolplein 

komt een hemelwaterbuffer. Deze hemelwaterbuffer vangt het water op en zorgt dat het water 

weer terug in de grond komt, ipv het riool. We zijn bezig om het schoolplein te realiseren begin 

volgend schooljaar. 

SCHOOLKAMP 2019—2020 

Bovenbouwplein 6-7-8 zullen aankomend schooljaar op kamp gaan. De kinderen in de huidige groep 

5-6-7 krijgen hier volgende week een brief over mee. 



OUDERARENA VAN 20 MEI 

Voor de ouderarena waren 6 ouders aan-

wezig. Wij hebben gesproken over de 

communicatie wie we na aanleiding van de 

vorige ouderarena hebben aangepakt door 

het in gebruik nemen van Klasbord. Tevens 

is er gesproken over de leerpleinen waar-

mee de school volgend schooljaar gaat 

werken. Er zijn tips meegegeven en kriti-

sche vragen gesteld over deze onderwijs 

innovatie. Bedankt voor jullie inbreng! 

Hierbij heeft u alvast het vakantierooster en de studiedagen voor volgend schooljaar. 

herfstvakantie  21-10-19 t/m 25-10-19  

kerstvakantie  20-12-19 t/m 03-01-20  

voorjaarsvakantie  24-02-20 t/m 28-02-20  

Goede vrijdag/Pasen  10-04-20 t/m 13-04-20  

meivakantie   27-04-20 t/m 08-05-20  

Hemelvaart  21-05-20 t/m 22-05-20  

Pinksteren   01-06-20          

zomervakantie  17-07-20 t/m 28-08-20     

              

    

studiedag  20-09-19           

studiedag  23-09-19           

studiedag  18-11-19           

studiedag  18-03-20           

studiedag  27-05-20           

 

 

 

FORMATIE SCHOOLJAAR 2019-2020 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020 

Onderbouwplein 

Juf Jessica: ma-di-wo-do-vr 

Juf Natascha: ma-do 

Juf Brunette: ma-di-wo 

Juf Joke: do-vr 
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Middenbouwplein 

Leerjaar 3/ Basisgroep A 

Juf Kim: ma 

Juf Esther: di-wo-do-vr 

Juf Güler: di 

In januari 2020  wordt het 3-4-5. 

Leerjaar 4 en 5/ Basisgroep B 

Juf Karen: ma-di-wo 

Juf Kim: do-vr 

Juf Güler: do 

Bovenbouwplein 

Basisgroep A: 6-7-8 

Juf Roos: ma-di-wo-do-vr 

Basisgroep B: 6-7-8 

Meester Bryan: ma-di-wo-do-vr 

Juf Carla: ma-di-vr 

Plusklas op de donderdag: Juf Karen 

LTU handvaardigheid maandag: Juf Esther 

LTU muziek, dans, drama op de donderdag: 

Juf Carla 

Gym: Meester Geoffrey; di-wo en Juf Kim; vr 

Directeur: Juf Maike; ma-di-do-vr 

Intern begeleider: Juf Judith; wo-do-vr 

Conciërge: Juf Audrey; ma-di-wo-do-vr 

Medewerker Ouderbetrokkenheid: Juf Güler; ma

-di-wo-do (di en do ook middenbouwplein) 



OUDERBIJDRAGE 2019-
2020 

Door de BTW verhoging afgelopen 

januari 2019 is besloten in samen-

spraak met de MR en OC om de 

ouderbijdrage met €2,50 te verho-

gen. De ouderbijdrage voor 

schooljaar 2019-2020 bedragen 

€47,50. 

Volgend schooljaar zal er op uw 

mailadres een betalngsverzoek 

komen. Via een automatisch pro-

gramma die ons op school helpt om 

ons meer te richten op onderwijs en 

minder met de financiele werkzaam-

heden. U betaalt via het betaalver-

zoek, zodat er geen cash geld meer 

op school ligt.  

Juf Sonja is bezig om alle 

mailadressen in ons leerlingvolgsys-

teem te chechen, zodat iedereen 

volgend schooljaar via de mail een 

betalingsverzoek krijgt om €47,50 

aan ouderbijdrage te betalen. 

 

OPROEP: HANDIGE     

OUDERS GEZOCHT!!! 

Wij zijn op zoek naar ouders die voor 

ons een muur wit willen verven in het 

onderbouwplein. Voor material en 

verf zorgen wij! 

Ook zoeken wij ouders die prikbor-

den zouden willen monteren. Wie oh 

wie zou ons enorm kunnen 

helpen??? 

Tenslotte zouden wij voor de onder-

bouw graag een buitenkeuken willen 

hebben van oude pallets. Welke 

handig ouder zou dit voor onze jonge 

kinderen kunnen maken? 

U kunt u melden bij juf Audrey of juf 

Maike 

DURF TE VRAGEN!!!!!!!!!!! 

WIJ BLIJVEN EEN LEKKER FIT SCHOOL IPV 
GEZONDE SCHOOL 

Vier jaar geleden zijn wij een Gezonde school geworden. Vorige maand is er opnieuw een screening 

uitgevoerd op de gezonde voeding in onze school. Deze hebben wij niet ontvangen, omdat we als 

school nog meer aan Gezonde voeding zouden moeten doen. Momenteel staat dit haaks op onze 

visie op het onderwijs. Daarom hebben wij met het team besloten om alleen nog een Lekker Fit 

school te zijn. Wij letten op bewegen, water drinken, Gezonde traktaties en ontbijten. 

U, als ouder, bent voor onze school heel belangrijk. Graag gaan wij in gesprek met u over de ontwik-

keling van uw kind, ipv een broodtrommel die gevuld moet zijn met bruine boterhammen. Dit wil 

overigens niet zeggen dat wij het nuttigen van een frikandelbroodje van de Lidl promoten.  
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Van 9 t/m 23 mei hebben de kinderen hard gewerkt aan onze projectweek. De groepen 

hebben uitstapjes gemaakt of hebben in de groep een gastdocent ontvangen die hen 

meer heeft verteld over de haven. Wat een mooi project is dit geweest!  De groepen 5, 

6, 7 en 8 hebben heel actief samengewerkt om een mooie presentatie te houden. Wat 

hebben de kinderen veel nieuwe woorden geleerd. Door met een onderzoeksvraag aan 

de slag te gaan is er een begin gemaakt aan betekenisvol leren. De kinderen hebben 

zelf bepaald waar zij meer van wilden weten. Dit smaakt naar meer voor volgend 

schooljaar. 

PROJECT WATER/HAVEN 

“HET INRICHTEN VAN DE RUIMTE IS VAN INVLOED OP HET  

LEREN VAN UW KIND!” 



Maandag 3 juni: 

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 6 juni: 

U wordt van harte uitgenodigd op donderdagmiddag 6  juni om 13:00 uur om met 

elkaar het Suikerfeest te vieren in de ouderkamer. U kunt opschrijven wat voor 

lekkers u meebrengt door het lijst in te vullen op het prikbord.  

Dinsdag 11 juni: 

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

Koffie-uurtje om 14:00 uur. 

Woensdag 12 juni: 

OpvoedParty van 8:45 tot 10:00 uur. 

      We gaan het hebben over VRIENDSCHAP.  

     Wat is vriendschap eigenlijk? Wanneer is iemand je vriend? Wat betekent vriend-

schap?. Dit en nog veel meer. 

Donderdag 13 juni: 

Ouderbijeenkomst voor groep 3 en 4 ouders over technisch lezen.  

      Van 8:45 tot 9:15 uur. 

Ouderbijeenkomst Peuter-speelgroep om 13:00 uur. 

Maandag 17 juni: 

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 18 juni: 

Schooltandarts van 8:30 tot 9:30 uur. 

Sanakids ( de schooltandarts) komt voor een bijeenkomst. Op deze ouderbijeen-

komst zal voorlichting gegeven worden over de mondgezondheid bij kinderen. 

Hier kunnen ook al uw vragen gesteld worden over bijv.tandenpoetsen en voe-

ding. 

Donderdag 20 juni: 

 We gaan Koken. We gaan Hindoestaans gerecht maken.  

        Het is vanaf  8:30 uur. 

Dinsdag 25 juni: 

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

Maandag 24 juni: 

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 25 juni: 

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

Donderdag 27 juni:  

Ouderbijeenkomst voor groep 3 en 4 ouders over technisch lezen.  

           Van 8:45 tot 9:15 uur. 

Ouderbedankmiddag van 16:00 tot 18:00 uur. (er is opvang voor uw kind gere-

geld) 

NIEUWS UIT DE OUDERKAMER   

28 JUNI MODDERDAG 

Peuters en kinderen uit ons onder-

bouwplein zullen deze dag ervaren hoe 

zand en water = modder aanvoelt. Denkt 

u aan kleding die vies mag worden. 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

 

Bankrekening: 

NL21 INGB 0654 0845 13 

UITSLAG CENTRALE  

EINDTOETS  
 

De kinderen uit groep 8 hebben vorige 

maand de Centrale Eindtoets gemaakt. Alle 

kinderen hebben het advies gekregen dat 

passend is bij hun ontwikkeling. Van enkele 

kinderen hebben wij het advies omhoog bij 

moeten stellen omdat ze op de toets beter 

hebben gescoord dan de afgelopen jaren bij 

ons op school. 

Helaas hebben wij onze norm van 531,2 

niet gehaald. Ons gemiddelde was 530,0. 


