
 
Nieuwsbrief oktober 

Nieuwsbrief 6, 28 oktober 2019 

Jarigen in november 
 
5 Merttug Kayalar (2014) 1-2                                    
17 Rene Koudstaal (2009) 6-7-8         
17 Sacha Koudstaal (2009) 6-7-8                                                

 

 

 
Belangrijk data 

 6 november: Staken. 

Kinderen vrij 

 8 november: Nationaal 

Schoolontbijt 

 18 november: Studiedag. 

Kinderen vrij 

 20 november: Portfolio mee 

naar huis. 

 21 november: leerlingarena 

 25 t/m 29 november: Portfo-

liogesprekken tussen kind, 
ouder en leerkracht 

 25 november: koffiemoment 

met directive 8.30—9.00 

 28 november: MR 

 

SCHOOLONTWIKKELING 

NIEUW MEUBILAIR IN HET ONDERBOUWPLEIN EN MIDDEN-

BOUWPLEIN 

Heeft u het nieuwe meubilair al gezien in het onderbouwplein? Er staan daar mooie blauwe banken 

en ronde tafels met passende tweepersoons krukjes. Ook op de gang van het middenbouwplein 

staan 2 blauwe banken met een tafel waar de kinderen aan kunnen samenwerken.  

KINDERBOEKENWEEK: ONZE 

VOORLEESKAMPIOENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

Op 6 november zal de school dicht zijn en zullen wij gaan staken. 

Een ‘goed gesprek’ met de minister en een vervolgafspraak lossen de kwantitatieve en kwalitatie-

ve problemen voor het Primair Onderwijs niet op. Het lijkt er veel op dat de ernst van de situatie 

in de grote steden onvoldoende doordringt. Daarom hebben de grote Rotterdamse PO-besturen 

besloten dat, hoewel zij grote moeite hebben met het middel ‘staken’, zij de doelstelling van de 

vakbonden van harte ondersteunen.        

 

 

 

DAG VAN DE LEERKRACHT  5 OKTOBER 2019 

STAKEN 6 NOVEMBER 
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I AM A TEACHER  

WHAT IS YOUR SUPERPOWER? 
 

Op 4 oktober is het team in het zonnetje gezet op de DAG van de LEERKRACHT. Alle 

teamleden hebben een voucher gekregen om 1 dagdeel op een andere school te gaan 

kijken om hun eigen expertise te vergroten. Met de bijpassende sokken staan onze 

leerkrachten sterk in hun schoenen om ons onderwijs nog beter te maken! 

 

 

 

  

SINTERKLAAS 

De voorbereidingen voor ons Sinterklaasfeest zijn al begonnen. Ook dit 

jaar volgen wij onze eigen verhaallijn met fantastische filmpjes die ons 

team zelf maakt.  

Wij volgen de ontwikkelingen van roestveegpieten bij de landelijke 

intocht, waarin wij een passende balans vinden.  
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In het onderbouwplein beginnen we al met het aanleren van letters. Het gaat er bij groep 1 om dat 
zij dezelfde letter kunnen vinden en in groep 2 gaat het uiteindelijk om het herkennen en benoemen 
van de letter. 
Tijdens thema verkeer leerde wij de letter z van zebrapad. 
Omdat het jonge kind het meeste leert door te doen en te ervaren gaan we de letter eerst voelen 
met klei, dan de beweging van de letter maken met je lijf, dan op het papier schrijven en daarna een 
zebrapad knutselen. 
Als we het op deze manier doen is er grote betrokkenheid, we hebben plezier en de kinderen zijn 
trots op wat ze geleerd hebben. 

BETEKENISVOL LEREN ONDERBOUWPLEIN 

PORTFOLIO 

Op 20 november krijgt uw kind zijn of haar portfolio mee naar huis.  

Als voorbereiding bespreekt u samen met uw kind het portfolio en  

bedenkt hierbij een gesprekonderwerp voor het gesprek. Dit ingevulde 

formulier moet op 22 november weer op school zijn zodat de leerkracht zich 

kan voorbereiden. In de week  

van 25 november volgt het portfoliogesprek met uw kind, u als ouder  

en de leerkracht. 

Zie en Ontdek 



Dinsdag 29 oktober: ouderbijeenkomst onderbouwplein om 8:45 uur.  

koffie/ thee uurtje van 14:00 tot 15:00 uur. 

Woensdag 30 oktober: ouderbijeenkomst Veilig Leren Lezen voor leerjaar 3 om 8:45 uur. 

Dinsdag 5 november: themabijeenkomst onderbouwplein om 8:45 uur. koffie/ thee uurtje van 
14:00 tot 15:00 uur. 

 Maandag 11 november: koken om 8:45 uur. brei- haakles van 13:00 tot 15:00 uur. 

Woensdag 13 november: ouderbijeenkomst over adviezen en CED voor groep 7 t/m 8 van 8:30 
tot 9:30 uur. 

Dinsdag 19 november:. themabijeenkomst onderbouwplein om 8:45 uur.  

Koffie/ thee uurtje van 14:00 tot 15:00 uur. 

Woensdag 20 november: ouderbijeenkomst Veilig Leren Lezen voor leerjaar 3 om 8:45 uur. 

Maandag 25 november: koffiemoment directie van 8:30 tot 9:00 uur. 

 

NIEUWS UIT DE OUDERKAMER TOPONDERNEMERS EERSTE 
PERIODE AFGESLOTEN 

Voor de herfstvakantie heeft heel de 

school het thema reizen afgesloten. 

Elke bouw deed dit op hun eigen ma-

nier. Het onderbouwplein versierde 

fietsen en steps om op het ontdekplein 

een feestelijke optocht te houden. Het 

middenbouwplein hield een speurtocht 

in de wijk om verkeersborden te 

ontdekken. En het bovenbouwplein 

hield een presentative over de kaarten 

die bij Topondernemers gemaakt zijn.  

Het nieuwe thema van de school tot 

aan de kerstvakantie is:  ZORG VOOR 

ELKAAR. 

Het onderbouwplein werkt vanuit de 

bakkerij aan herfst, Sint en Kerst. Het 

middenbouwplein zal gaan werken 

aan: Het is feest. En het boven-

bouwplein zal gaan werken aan: De 3e 

wereld. 

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 VAN HET BOVENBOUWPLEIN 
  

Als Jacobusteam merken wij dat er vragen bij u leven zoals: 

We gaan naast onderstaande ook het traject PO-VO bespreken. 

- Hoe komen adviezen richting voortgezet onderwijs op de Jacobusschool tot stand? 

- Hoe zit het met de diverse niveau's binnen het voortgezet onderwijs? 

- Wat houdt LWOO of praktijkonderwijs nu precies in? 

- Hoe ziet de centrale eindtoets eruit? 

- Ik hoor over 'heroverwegen', wat houdt dat in? 

Graag willen wij u daarover informeren. Daarom is er op 13 november een ouderbijeenkomst van 8.30 tot 9.30 waarin deze vragen en 

andere vragen aanbod gaan komen. 


