
 
Nieuwsbrief Juni 
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Jarigen in Juli en Augustus 
 
Juli 
3 juli Jolanta Wisnieuwska gr 3/4 
8 juli Quinten vd Heijden gr 6/7 
Ibrahim Dialla gr 7/8 
12 juli Noor Ajaray gr 1/2 
19 juli Ogailey Renfurm gr 1/2 
23 juli Danish Bechan gr 7/8 
27 juli Aurelia Gozlinska gr 1/2 
Liano Hoek gr 1/2 
 
Augustus 
1 aug Ceren Korkmaz gr 1/2 
3 aug Bea Barreiros gr 6/7 
en Yasin Temur gr 3/4 
5 aug Ahmet Ayali gr 7/8, Armita 
Barzin Mehr gr 6/7 en Serreya 
Mesquite Pereira gr 3/4 
7 augustus Jyote Bechan gr 5 
11 aug Kinan Alhasan gr 1/2 
21 aug Alyssa Perigault Monte gr 
7/8 
22 aug Raheem Brooks gr 6/7 
26 aug Amira Ajada gr 1/2 

 
Belangrijk data 

 2 juli: Schoonmaken onder-

bouwplein 13.45 tot 15.00 
uur 

 5 juli: Ouder-Kind toernooi 

15.45 tot 17.00 uur 

 10 en 11 juli: Voorlopig ad-

viesgesprekken groep 7 

 12 juli: Middag de groepen 

gaan wennen in hun nieuwe 
leerplein 

 12 juli: Portfolio/ Rapport 

mee 

 15 en 16 juli: Eventueel 

portfolio/ rapport gesprekken 

 16 juli: Musical 

 18 juli: School Musical 

Awards 

 19 juli: Start zomervakantie 

 2 september:  Eerste 

schooldag 

SCHOOLONTWIKKELING 

SCHOOLPLEIN 

Op 26 augustus is het dan eindelijk zover, er wordt gestart met ons nieuwe schoolplein. De verwach-

ting is dat het drie weken duurt om het schoolplein te realiseren. Het definitieve plan van het 

schoolplein kunt u in de ouderkamer komen bewonderen.  Natuurlijk zullen wij het schoolplein 

feestelijk gaan openen als alles af is. Hierover wordt u volgend schooljaar geïnformeerd.  Ons school-

plein wordt veranderd van een stoeptegelplein naar een ontdekplein! 

VERBOUWING BOVENBOUWPLEIN 

In de 4e en 5e week (12 tot 23 augustus) van de zomervakantie wordt het bovenbouwplein ver-

bouwd. De twee lokalen zullen voorzien worden van een schuifdeur, zodat de gang bij het boven-

bouwplein getrokken kan worden. Tevens wordt er een glazen wand geplaatst tegen de balustrade 

aan, zodat het geluid wordt gedempt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW MEUBILAIRE 

In het nieuwe schooljaar zullen wij gefaseerd het meubilaire 

vervangen.  Dit meubilaire zal passend zijn bij het onderwijs 

dat wij geven. Er zullen bijvoorbeeld meer groepstafels 

komen zodat de kinderen meer mogelijkheden hebben om 

samen te werken. 

Hiernaast een foto van de kleuren die wij in de school gaat 

gebruiken. 

 



OUDERBEDANKMIDDAG 
WEER EEN SUCCES 

Op 27 juni heeft onze ouderbedankmiddag 

plaats gevonden. Wij hebben de ouders 

met een high tea en kaarsen versieren in 

het zonnetje gezet. Want zonder jullie hulp 

kunnen wij niet! Nogmaals ontzettend 

bedankt voor al jullie hulp die jullie afgelo-

pen schooljaar aan ons heeft geboden! 

 

 

Wat was het een warme week, maar wat hebben we hard gewerkt met een verfrissende belo-

ning met een waterfestijn! Wat hadden de kinderen en het onderwijspersoneel een lol!   

    

   

 

 

 

PRIJS GEWONNEN FAIR PLAY & RESPECT 

WATERFESTIJN 
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Dit gehele schooljaar hebben de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan sporttoernooien. De scheidsrechters en juryleden keken 

niet alleen naar de score, maar ook naar de sportiviteit en het getoonde respect van de kinderen. 

Onze kinderen toonden dit schooljaar de meest sportiviteit en respect in heel Hoogvliet. Daarmee hebben zij de Fair Play en 

Respect prijzen gewonnen! De mooiste prijs op sportgebied! Hier zijn wij ontzettend trots op! 



IMOTORIEK OP SCHOOL 
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Wist u al dat wij al  jaren intern op school de Jaco-

busschool met onze praktijk voor kinderoefenthe-

rapie werkzaam zijn? Graag brengen wij onze expertise bij u onder de aandacht. Een kinderoefen-

therapeut behandelt kinderen met motorische problemen. 

Bij uw kind kan het volgende opvallen: 

Moeite met zelfredzaamheid zoals aankleden, veters strikken, drinken inschenken, etc. 

Valt of struikelt vaak, heeft moeite met het evenwicht. 

Moeizaam meekomen met buitenspelen of tijdens de gymles. 

Moeite met leren fietsen. 

Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen. 

Moeite met het vangen en/of gooien van een bal. 

Moeite met leesbaar schrijven. 

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatie-

ve invloed hebben op hun dagelijks functioneren. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet goed 

meekomen met hun leeftijdsgenootjes of worden beperkt in hun leerproces op school en daarbui-

ten. 

Veel leerkrachten hebben goed door wanneer kinderen moeite hebben met hun motorisch functio-

neren. Deze kinderen voeren de motorische activiteiten minder goed uit dan de andere kinderen uit 

de klas. Naast deze duidelijke motorische verschillen laten kinderen ook vaak ander gedrag zien. 

Afwachtend, angstig of vermijdend gedrag kan een signaal zijn voor een afwijkend motorisch functi-

oneren. 

Wanneer heeft een kind extra ondersteuning nodig en hoe gaat dit in zijn werk?                                  
De kinderoefentherapeut biedt hulp wanneer een motorische achterstand of afwijkende motori-
sche ontwikkeling zorgt voor problemen bij activiteiten en participatie. Voorbeelden hiervan zijn 
problemen met schrijven, niet goed motorisch mee kunnen komen bij het buiten spelen en/of de 
gymles. Bij het onderzoek en de behandeling worden de ouders en de leerkracht zoveel mogelijk 
betrokken.  
Wilt u meer informatie zie onze website www.imotoriek.nl 
 
Vriendelijke groet en misschien tot ziens,  team iMotoriek 

 

Op de Jacobusschool  kunt u voor vragen of een aanmelding contact opnemen met Jill Damen. Jill is 

op donderdagmiddag bij ons op school aanwezig. 

http://www.imotoriek.nl/


Beste ouders / verzorgers, 

Wij willen dit schooljaar gezamenlijk afsluiten door samen te ontbijten bij Beymen cafe & res-
taurant. Dit vindt plaats op 9 juli. Het ontbijt kost €12.50 p.p. 

Het ontbijt bestaat uit openbuffet, thee en sap (onbeperkt). 

Wij verzamelen in de ouderkamer en vertrekken om 9:30 uur. Als u gezellig met ons wilt gaan 
ontbijten kunt u dit uiterlijk voor 4 juli aan mij doorgeven zodat ik op tijd kan reserveren. 

Wanneer: 9 juli 2019 
Hoe laat: 10:00 uur 
Waar: Beymen cafe & restaurant 
Zuidplein 116, 
3083 CX Rotterdam 

Hopelijk heeft u net zo veel zin in als ik! 

Met vriendelijke groet, 
Güler Dinç 

NIEUWS UIT DE OUDERKAMER 

10 EN 11 JULI VOORLOPIG 
ADVIESGESPREKKEN  
GROEP 7 

Op 10 en 11 juli staan de voorlopig ad-

viesgesprekken voor de kinderen uit 

groep 7 gepland. U krijgt hierover nog een 

brief van de leerkrachten. Wilt u hier wel 

alvast rekening mee houden? 

HET HELE TEAM 

WENST U ALVAST EEN 

HELE FIJNE 

VAKANTIE!!!!!!! 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

 

Bankrekening: 

NL21 INGB 0654 0845 13 

Maandag 1 juli: 

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 2 juli:  

Ouderbijeenkomst kleuters om 8:45 uur en schoonmaken van het onderbouwplein 13.45 tot 15.00 uur. 

 

Donderdag 4 juli: 

Ouderbijeenkomst Peuter-speelgroep om 13:00 uur. 

 

Maandag 8 juli: 

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

 

Dinsdag 9 juli: 

Ontbijten bij Beymen Cafe, €12.50 p.p.  


