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Jarigen in oktober 
 
Oktober 

- 2 Julia Stolarczyk (2014) 1-2                                                              
- 18 Dae  Chacuto (2011) 3-4-5 B           
- 21 Delano Blom (2010) 3-4-5 B           
- 24 Rachela Ritstier (2013) 3-4-5 A                                                          
- 25 Chelsey van der Heijden (2010) 6
-7-8                                                                  
- 29 Shandinho Scheepsma (2009) 6-7
-8                                                                      
- 31 Mirianny Soriano (2009) 6-7-8 

 

 

 
Belangrijk data 

 In de week van 30 septem-

ber: Gast in de klas 

 2 oktober: Opening Kinder-

boekenweek 

 3 oktober: MR 

 7-8-9-10-11 oktober: Boven-

bouwplein op kamp 

 11 oktober: Afsluiting Kinder-

boekenweek 

 14 oktober: Ouderarena 

 18 oktober: Rekenspelletjes 

 21 t/m 25 oktober: 

Herfstvakantie 

 

SCHOOLONTWIKKELING 

VAN STOEPTEGELPLEIN NAAR ONTDEKPLEIN 

Op 17 september hebben wij ons ontdekplein geopend. Wat een plezier hebben onze kinderen al op 

dit plein. Wij verwachten nog een benzinepomp op het verkeersplein en beplanting op het plein.  

VERBOUWING BOVENBOUWPLEIN 

In de zomervakantie is het bovenbouwplein voor leerjaren 6 , 7 en 8 gerealiseerd. De kinderen wor-

den steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. De kinderen hebben het 

rooster zelf bij zich en kijken wanneer de instructie voor hun leerjaar wordt gegeven. Een zeer 

mooie ontwikkeling. Wilt u het leerplein in het echt zien, dan bent u natuurlijk van harte welkom in 

de ‘Gast in de klas’ week. Mocht dit niet lukken kunt u ook een aparte afspraak maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASBORD 

Sinds vorig jaar zijn wij gestart met Klas-

bord. En met groot succes!  

Klasbord is namelijk een app waarop u op 

de hoogte wordt gehouden met nieuwtjes 

die specifiek voor het leerplein van uw kind 

bedoeld is. 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben 

dan kunt u dit alsnog doen via de app 

‘Klasbord’ in de Appstore en aan te melden 

met de volgende codes: 

 

Het Onderbouwleerplein 

(leerjaren 1-2): QBQ-34S 

 

Het Middenbouwleerplein 

(leerjaren 3-4-5): M68-FU6 

 

Het Bovenbouwleerplein 

(leerjaren 6-7-8): 64N-A4U 

 

 

De eerste 5 weken van dit schooljaar zijn wij gestart met onze kernwaarden. Elke week hebben 

de leerlingen in de pleinen en de ouders in de ouderkamer gesproken over onze kernwaarden. 

Wij streven ernaar dat elk kind, die groep 8 bij ons verlaat, de kernwaarden beheerst. In het 

portfolio van de kinderen komen de kernwaarden terug.     

  

 

 

 

STUDIEDAGEN 20 EN 23 SEPTEMBER 

KERNWAARDEN 

2 

Het team heeft op 20 en 23 september 2 studiedagen gevolgd over betekenisvol lesge-

ven. Hiermee willen wij de lessen nog beter laten aansluiten bij de belevingswereld 

van de kinderen. Wij leren om hiervoor de zintuigen van de kinderen in te zetten.  

 

 

 

 

 

Op 20 september hebben wij de dag afgesloten met een teamuit-

je. Wij zijn spellen gaan spelen met een VR bril op. De digitale 

wereld die ook steeds meer ons onderwijs in komt. 

 

 

 



DE GUPPIES 

3 

Voor de zomervakantie hebben de Guppies twee onderzoeken gehad, namelijk een GGD inspectiebezoek en een peda-

gogische audit. Beide onderzoeken zijn zeer positief verlopen. De Guppies staan voor wat er op papier staat. Een hele 

mooie ontwikkeling binnen ons gebouw. 

 

Tevens is er dit schooljaar een pilot gestart met het openstellen van een vijfde dagdeel. Dit betekent dat de Guppies ook 

op woensdag open zijn van 8.45 tot 12.15. 

Het onderbouwplein werkt deze periode aan ‘Verkeer’. Om de lessen nog beter bij de belevingswereld van de kinderen te laten 

sluiten, zijn de kinderen naar de verkeersborden om de school gaan zoeken in de vorm van een speurtocht. Met dank aan de 

hulpouders, die ons hiermee hebben geholpen, is het een hele leuke en leerzame activiteit geworden. 

BETEKENISVOL LEREN ONDERBOUWPLEIN 



 
Deze info volgt later. 

NIEUWS UIT DE OUDERKAMER THEMATISCH WERKEN IN 
HEEL DE SCHOOL MET KIN-
DERBOEKENWEEK 

De kinderboekenweek 2019 gaat dit 

jaar ver ‘Reis mee!                                   

In heel de school van peuter tot 

kinderen in leerjaar 8 wordt er gewerkt 

aan dit thema. Vanaf leerjaar 3 wordt 

er gewerkt met Topondernemers. Bij 

de peuters wordt er gewerkt over 

reizen en vervoersmiddelen en in het 

onderbouwplein wordt er gewerkt aan 

“Wij letten op het verkeer’. 

OUDERARENA 

14 oktober staat onze ouderarena 

gepland. Wij willen het hier vooral 

hebben over de innovatie in ons onder-

wijs en in het gebouw. Wilt u hierover 

mee praten dan kunt u een mail sturen 

naar kim.hilte@rvko.nl 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

 

Bankrekening: 

NL21 INGB 0654 0845 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Klasbord heeft u een uitnodiging ontvangen voor de opening van de Kinderboekenweek. 

Gedurende deze week worden er verschillende activiteiten in de school gehouden om het lees-

plezier te bevorderen.  


