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Nieuwsbrief 8, 19 december 2019 

Jarigen in januari 

1 Masa Edris (2013) 
 3-4-5 A                        
1 Raghad Hourani 
(2007) 6-7-8                     
1                Lana Zidan (2014) 
 3-4-5 A                        
4 Shainy Hart (2015)
 1-2                               
9 Chariva Luxenburg 
(2010) 6-7-8                         
13 Aaron Sedaghati 
(2008)  6-7-8                                   
15 Ayush Bhaggoe 
(2015) 1-2                             
18 Angela Susanna 
(2010) 6-7-8                         
18 Ango Susanna 
(2010) 6-7-8                         
21 Aureyliah Neiden 
(2010) 6-7-8                         
21 Xavie ra Neiden 
(2010) 6-7-8                         
25 Alyssa Riedewald 
(2010) 6-7-8                          
26 Shedelina Lima 
(2014) 1-2 

 

 

 
Belangrijk data 

6 januari: start school 

13 januari: Koffiemoment di-
rectie en ouders 

13 t/m 17 januari: Gast in de 
klas 

22 januari: Nationale voor-
leesdagen 

23 januari: MR 

23 januari: OPEN OCHTEND 

31 januari: Rekenspelletjes 

 

 

Hoe zijn wij dit jaar gestart: 
In leerjaar 3 beginnen we elke ochtend met een inloop waarbij de ouders samen met de 
leerlingen kunnen lezen. In leerjaar 4 en 5 is er geen inloop, de leerlingen lezen stil in een 
door henzelf gekozen boek.  De lessen worden nog niet groeps-
doorbroken gegeven, maar vinden plaats in het eigen leerjaar. 
Wel zijn we dit jaar gestart om met het gehele middenbouw-
plein te gymmen op de dinsdag en vrijdag.                                                                                                                      
Sinds dit schooljaar zijn wij, zoals u wellicht al hebt gezien, ge-
start met topondernemers. Dit doen wij 2 middagen per week. 
Deze methode leent zich uitstekend voor het thematisch wer-
ken. En er is binnen de thema’s van topondernemers aandacht 
voor zowel wereldoriëntatie als woordenschatontwikkeling. De 
leerkrachten en onderwijsassistenten hebben ook elke week een middenbouwoverleg met 
elkaar. 

                         
Sinds kort gestart:                                                                                                                                                                  
Sinds kort starten we direct na de grote pauze met lezen. Eerst lezen de leerlingen stil op 
hun plekje maar na enkele minuten mogen de leerlingen op aanwijzing van de leerkracht 
zelf een plekje zoeken in de gehele ruimte van het middenbouwplein (lokalen en hal). Zij 
mogen hier stil of in tweetallen gaan lezen. Dit gebeurt elke middag een kwartier lang. 
Sinds begin december is ons middenbouwplein voorzien van echte portfolio kasten. In 
deze kasten kunnen de leerlingen hun lades kwijt. 
Geen lades meer in de tafels dus! Daarop zijn wij ook 
direct gestart om het eigenaarschap van de leer-
lingen te vergroten door hen zelf elke dag hun eigen 
plek te laten kiezen binnen het lokaal.         

                                                                   
In ontwikkeling                                                                                                                                                                                                                               

Wij willen graag ons leesonderwijs op niveau gaan 

aanbieden. Na de eerste citotoetsen in januari heb-

ben wij ons eerste meetmoment gehad en gaan wij onderzoeken of het mogelijk is om 

technisch lezen te gaan geven op niveau. Wanneer wij bijvoorbeeld signaleren dat een 

leerling uit leerjaar 3 op het niveau van midden leerjaar 4 leest, willen wij deze leerling 

gaan uitdagen. Deze leerling zou kunnen meedoen met het technisch lezen met leerjaar 4.  
 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT HET MIDDENBOUWPLEIN 

SCHOOLONTWIKKELING



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 

 

 

Doordat we werken binnen het thema kerst en hierdoor alle activiteiten aansluiten bij 
het thema krijgt het begrip kerstmis meer betekenis voor de kinderen. Wij imiteren de 
grote mensen wereld en hierdoor wordt de wereld van het kind vergroot.   
Er wordt binnen het leerplein aan de zelfstandigheid gewerkt. Doordat het thema 
kerst overal terugkomt en de kerst-opdrachten klaarliggen in de verschillende hoeken, 
kunnen de kinderen zelf hun materiaal pakken en weer opruimen. Ook kunnen ze zelf 
inbreng geven aan hun ontwikkeling door hun creativiteit te gebruiken bij de opdrach-
ten. 

EVEN VOORSTELLEN: JUF SANDRA 
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Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

 

Zoals u wellicht wel weet zal Juf Carla geopereerd worden aan haar heup. Vanaf 16 december zal ik Juf Carla vervangen en 

hierbij stel ik mij aan u voor. 

Mijn naam is Sandra Schols, ik ben getrouwd met Marco en samen met onze drie kinderen wonen we nu sinds kort in Hoog-

vliet. Ik heb jarenlang in de kinderopvang gewerkt en sinds een paar jaar ook in het onderwijs. Naast het werk houd ik van 

koken en eten, fotograferen, uitstapjes maken en dingen organiseren. 

Ik hoop dat we samen een leuke en leerzame tijd ervan kunnen maken en dat na een maand of drie Juf Carla weer lekker op 

haar plek zit. 

Via deze weg wil ik jullie allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe wensen. 

Tot ziens! Groetjes, 

 

Juf Sandra 

 

 

 

 

NIEUWS UIT HET ONDERBOUWPLEIN 

SCHOOLONTWIKKELING



NIEUW THEMA TOPONDER-
NEMERS 

Van 6 januari tot 21 februari wer-

ken alle pleinen aan het nieuwe 

thema: 

HET HEELAL             

 

OPEN OCHTEND OP             
23 JANUARI 

Onze school is zich aan het 

voorbereiden op het onderwijs 

van de toekomst. Het werken in 

leerpleinen is een nieuw concept 

binnen onderwijsland, daarom 

nodigen wij de wijk uit om op 23 

januari ons onderwijs te komen 

bekijken. Iedereen is welkom!  

De afgelopen periode zijn we gestart met de Projectklas. De kinderen uit de leerjaren 
5-8 zijn ruim 10 weken aan de slag gegaan met hun eigen gekozen thema 'De ruimte'. 
We hebben onderzoek gedaan naar ons Zonnestelsel en wat een ruimtevaarder is. Zo 
weten wij nu hoe groot elke planeet is, hoe de verschillende planeten eruit zien, of er 
water is op de planeet en of je er kunt leven. Maar ook wie de eerste ruimtevaarder 
was, wist u dat dit een hond was, genaamd Laika?  
Na de kerstvakantie zullen wij ons onderzoek presenteren aan de andere leerjaren!  

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: KITTY  
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Binnenkort zullen wij elkaar waarschijnlijk op school ontmoeten en daarom wil ik mij even kort aan u voorstellen en vertellen 

wat ik kom doen. Mijn naam is Kitty van Buren, ik ben leraar in het basisonderwijs en daarnaast volg ik de Masteropleiding 

Pedagogiek. Hiervoor doe ik onderzoek naar hoe u als ouder een basisschool voor uw kind(eren) heeft uitgekozen. Uit diverse 

onderzoeken blijkt namelijk dat het belangrijk is dat u een basisschool uitkiest die het beste bij u en uw kind past. Daarom zal 

ik met u, de directie en andere organisaties in de wijk in gesprek gaan om een goed beeld te kunnen vormen.  

Ik zal op een aantal vrijdagen in januari tijdens het halen en brengen op school aanwezig zijn en kan het voorkomen dat ik u 

een aantal vragen zal stellen. Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Wel zullen er 

geluidsopnames worden gemaakt, zodat ik de gegevens na afloop goed kan verwerken. 

Ook wil ik in februari graag een focusgroep op uw school organiseren, waarbij ik graag met u in 

gesprek wil over hoe andere ouders beter kunnen worden ondersteund als zij een basisschool 

voor hun kind gaan uitkiezen. Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via: 

0949892@hr.nl 

 

Ik kijk er enorm naar uit om u te mogen ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Kitty van Buren  

 

 

NIEUWS UIT ONZE PROJECTKLAS 

SCHOOLONTWIKKELING



EVEN VOORSTELLEN: STAGIAIRES VAN 
MEESTER GEOFFREY 
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Hallo! Mijn naam is Ryan Limburg, ik ben 19 jaar en ik woon in Schiedam. In mijn vrije tijd ben ik 

zwemonderwijzer voor een vrijwilligers vereniging (ZVVS) waar je mij bijna elke avond kan vin-

den. Daarnaast doe ik aan Kyokushin karate en banen zwemmen. Ik werk zelf in een zwembad 

in Vlaardingen (De Kulk) waar ik onder andere naast toezicht en 

schoonmaak ook zwemlessen geef. De reden dat ik voor de HALO 

heb gekozen is omdat ik het geweldig vind om met kinderen te wer-

ken en ze wat te leren. 

 

 

Hoihoi, mijn naam is Samantha van Dorp, ik ben 18 jaar en woon in 

Poortugaal. Ik ben dit jaar begonnen aan de HALO door mijn passie 

voor het lesgeven in sport en heb het super erg naar mijn zin. Naast 

school en mijn werk, geef ik al sinds dat ik 13 jaar ben turnlessen bij G.V. Animo Hoogvliet. Een 

aantal van u zal mij daar misschien wel kennen, aangezien ik ook een tijdje de lessen op de Lam-

preistraat heb gegeven. Ik kijk heel erg uit naar de komende periode en hoop veel te leren. Als u 

mij tegenkomt mag u altijd een praatje komen maken, want lekker kletsen kan ik ook heel goed. 

 

 

Hey hey, mijn naam is Koen Bello, 19 jaar en student bij de HALO. 

Ik doe sinds ik klein ben al aan judo en dit is dus ook een van mijn 

grootste hobby's. Ik heb voor de HALO gekozen omdat ik zelf erg sportief ben en het mij ook 

leuk leek om dit door te geven aan kinderen. Dit jaar wordt de eerste keer dat ik aan kinderen 

les ga geven dus ik heb er zelf heel veel zin in. Ik hoop dat ik hier veel kan leren en dat het een 

leuke tijd wordt. 

 

 

 

 

Hoi! Mijn naam is Myka van der Leek en ik ben 17 jaar. MIjn 

grootste hobby is fitness en ik ben dus ook veel in de sport-

school te vinden. Voordat ik aan fitness begon heb ik geturnd 

en deed ik aan dansen. De voornaamste reden dat ik aan de 

HALO begonnen ben is dat ik zelf heel graag sport en het me ontzettend leuk leek om andere 

te motiveren en te begeleiden in het sporten. De aankomede periode hoop ik veel te leren 

en verwacht ik veel ervaring op te doen.  

 

NIEUWS VANUIT LEKKER FIT 

In alle 14 deelgemeentes van Rotterdam deden kinderen uit groep 5 t/m 8 de afgelopen 

zeven weken mee aan de voorrondes. Van al die kinderen mochten de beste 30 mee-

doen aan de finale. Tomas en Raheem waren 2 van de 30 beste jongens uit de categorie 

jongens groep 7/8. 

Vandaag was dan de grote finale in het vernieuwde topsport Zwembad Zuid. Het beha-

len hiervan is al een hele grote prestatie.  

Na een felle strijd haalden Raheem en Tomas helaas net niet het podium. Wij zijn trots 

op dat jullie de finale behaald hebben!! 



NIEUWS UIT DE OUDERKAMER FACEBOOK 

De Jacobusschool maakt gebruik van 

FACEBOOK om u te informeren over 

schoolse zaken en om te laten zien 

welk onder-

wijs wij aan 

onze leer-

lingen 

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 

KANJERTRAINING 

VOOR OUDER EN KIND 

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk  

aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten, weinig vriendjes en  

vriendinnetjes hebben of in het sociaal contact worden afgewezen  

door anderen. Kinderen die onzeker, angstig of verlegen zijn.  

Kinderen die snel boos, bazig of verdrietig reageren. Kinderen die  

overal een grapje van maken, impulsief of clownesk gedrag  

vertonen, de baas willen spelen, vaak bij ruzies betrokken zijn,  

gepest worden of juist anderen pesten. 

  

De Kanjertraining heeft als doel dat kinderen die deelnemen aan de  

training meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale  

situaties en hun gevoelens beter kunnen uiten. Zo leren ze dat ze in  

verschillende sociale situaties kunnen kiezen voor ander gedrag dan  

wat ze gewend waren te doen. Kortom: leren positief over zichzelf en anderen te denken. 

  

De Kanjertraining is een uniek concept 

De Kanjertraining is een uniek concept doordat zowel ouders als kinderen deelnemen aan deze training. Ouders krijgen binnen de 

Kanjertraining een belangrijke rol. Zij worden betrokken bij hetgeen hun kind leert en bij de ontwikkeling die hun kind doormaakt. Het 

succes van de Kanjertraining zit vooral in het samen leren en oefenen. 

De Kanjertraining wordt gegeven door twee speciaal opgeleide trainers. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 90 minu-

ten. 

Praktijk4Kids Brielle 

Jolanthe Overgaauw 

Praktijkhouder/ 

orthopedagoog 

06-29079456 

info@praktijk4kidsbrielle.nl 

www.praktijk4kidsbrielle.nl 

Ouderbijeenkomst Peuterspeelgroep: 
Dinsdag 7 januari om 8:45 uur. 
 
Koffiemoment directie: 
Maandag 13 januari 8:45 uur. 
 
Ouderbijeenkomst Onderbouwplein: 
Dinsdag 14 januari om 9:00 uur 
 
Ouderbijeenkomst Middenbouwplein: 
Veilig Leren Lezen woensdag 15 januari om 9:00 uur. 
 
Voorlichting KANJERTRAINING: 
Donderdag 16 januari van 9:00 uur tot 9:45 uur. 
 
Uitje met de ouders: 
Maandag 20 januari volgt nog. 
 
Ouderbijeenkomst over Opvoeding: 
Woensdag 22 januari van 9:00 tot 10:00 uur. 
 
Ontbijt in de ouderkamer.  
Maandag 27 januari om 9:00 uur. 
 
Ouderbijeenkomst Onderbouwplein: 
Dinsdag 28 januari 9:00 uur. 
 
Rekenspelletjes met de ouders: 
29 januari van 9:00 uur tot 9:30 uur. 

Wanneer: donderdagochtend 16 januari 

Tijd: 9:00 tot 9:45 uur 

Waar: in de ouderkamer 

 


