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Jarigen in december 

3 Matilde Barreiros Correia 
(2010) 6-7-8                                
4 Amir Kopra (2014) 1-2  5 
Shadeley Benito (2010) 3-4-5 
B                                                      
5 Je andra Garia (2010) 6-7-8                                            
11 Alejandro Pinilla Castro 
(2007) 6-7-8                              
22 Marvelinho Scheepsma 
(2012) 3-4-5 B                          
25 Noach Lubben (2007) 6-7-
8                                                    
26 Jeremy Peters (2010) 3-4-
5 B                                               
28 Daniel Soriano (2010) 3-4-
5 B                                                 
29 Naomi Soan Jara (2013) 1-
2 

 

 
Belangrijk data 

5 december : Sinterklaasviering 

 

13 december: Rekenspelletjes 
en afsluiting Top Ondernemers 
ZORG VOOR ELKAAR 

 

16 december: Portfolio mee, 
zonder gesprek 

 

17 december: Kerstcreamiddag 

 

19 december: Kerstdiner 
18.00—19.00 

 

20 december: start Kerst-
vakantie 

 

6 januari: start school 

SCHOOLONTWIKKELING 

BETEKKENISVOL LESGEVEN 

Het Jacobusteam wordt dit schooljaar geschoold in betekenisvol lesgeven. Met betekenisvol lesge-

ven sluiten wij meer aan bij de werkelijke wereld om ons heen. Een uitgangspunt hierbij is een slo-

gan: ZIE EN ONTDEK. Wij geloven erin dat onze leerlingen beter zullen leren als zij hun zintuigen 

gebruiken. 

BORDSESSIES 

Naast rekenen, taal en lezen vinden wij als school autonomie en verantwoordelijkheid hebben net 

zo belangrijk. Eigen keuzes maken is hierbij een belangrijk onderdeel.  

In onze bordsessies bij de leerlingborden in de pleinen wordt hier goed op geanticipeerd. In het 

bovenbouw– en middenbouwplein leiden de leerlingen zelf een sessies en bespreken met elkaar 

doelen en acties.  

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Ondanks hebben wij onverwachts bezoek gekregen van leerplicht bij ons op school. Het advies 

aan school is om eerder 

contact op te nemen met 

leerplicht wanneer onze 

leerlingen langere tijd niet 

op school zijn, eerder naar 

huis gaan of vaak te laat 

op school komen.   

  

Wij zullen de komende 

periode scherp gaan letten 

op te laat komen. Ook zijn 

wij verplicht om leerplicht 

in te schakelen als een 

leerling minimaal 5 dagde-

len in 4 weken afwezig is 

geweest.  

Wanneer een leerling 

veelvuldig ziek wordt gemeld, zullen we met ouders in gesprek gaan om een doorverwijzing aan 

te vragen bij CJG.  

Bijzonder verlof dient u altijd minimaal 6 weken van te voren schriftelijk aan te vragen. Voor 

formulieren kunt u bij juf Audrey terecht. 

 

 

 

VERVANGING JUF CARLA 

LEERPLICHT 

2 

Juf Carla zal op 16 december een operatie ondergaan. Zij zal een nieuwe heup krijgen. De revalidatie zal mogelijk 3 maanden 

duren. Wij wensen juf Carla heel veel sterkte en een spoedig herstel.  

 

Op 16 december zal juf Sandra de werkzaamheden van juf Carla overnemen.  Zij zal op 

maandag, dinsdag en donderdag bij ons op school werkzaam zijn. Wij heten juf Sandra 

welkom in ons team. 

 

Juf Carla gaf ook de LTU dansen en muziek op donderdag. Dit hebben wij voor 3 maan-

den uitbesteed aan een extern bedrijf.  

 

 

 

 

 



Volgt zsm 

 
 

NIEUWS UIT DE OUDERKAMER FACEBOOK 

De Jacobusschool maakt gebruik van 

FACEBOOK om u te informeren over 

schoolse zaken en om te laten zien 

welk onderwijs wij aan onze leerlingen 

geven.  

VOLGT U ONS AL? 

 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

 

Bankrekening: 

NL21 INGB 0654 0845 13 

 

UITNODIGING VOOR DE OUDERS: KERSTDINER 
  

U bent van harte welkom op 19 december  van 18.00—19.00 in de ouder-

kamer om samen met de ouders te genieten van een zelfgemaakte kerst-

diner. Het is fijn als u ook een gerecht voor in de ouderkamer meeneemt. 

 

 

 

 

 

 


