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Jarigen in januari 

2 Tariq Chacuto  1-2 

3 Ayoub Jouhri  3-4-5 A 

12 Kifano Blanco Diaz  3-4-5 

A 

13 Sheeany Manuela  3-4-5 

A 

18 Hayley Hoek  6-7-8 

21 Maricha van Esschoten 3

-4-5 A 

26 Selèna Mesquita Pereira 

3-4-5 B 

 

 

 
Belangrijk data 

10 februari  portfolio mee naar 
huis 

14 februari Rekenspelletjes 

17 t/m 21 februari portfoli-
ogesprekken afhankelijk wan-
neer de leerkracht werkt 

21 februari Jacobus Got Talent 

24 februari Start voor-
jaarsvakantie 

 

OPEN OCHTEND 
Op 23 januari hadden wij onze eerste open ochtend. 

Ouders, verzorgers, wijkbewoners konden bij ons op 

school een kijkje nemen hoe ons onderwijs eruit ziet. 

Hier is veel gebruik van gemaakt.  

Van veel ouders kregen wij positieve reacties omdat zij 

nu ook in andere leerjaren en/of bij de projectklas 

konden kijken. Een positieve reactie waar wij zeker 

volgend schooljaar mee verder gaan. 

 

 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 
Van 22 januari tot 1 februari waren de Nationale Voorleesda-

gen. De opening werd bij ons op school met de peuters en het 

onderbouwplein gedaan! Wat een succes!  

Wist u dat u met 15 minuten voorlezen per dag de taalontwik-

keling van uw kind stimuleert? 

In de ouderkamer is er door Güler een educatieve bijeenkomst 

georganiseerd over de nationale voorleesdagen. Dank voor 

jullie input, ouders! 

 

 

 



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 

 

 

Het jaarlijkse definitieve inspectierapport van de GGD ter inzage prikbord bij psg Guppies  

Het Inspectiebezoek heeft plaats gevonden op 10-12-2019 

 

Wist u dat; 

Bewegend leren buiten; motoriek 

Jonge kinderen leren buiten om ervaringen op te doen met hun lijf en hun zintuigen   

Dit is goed voor de breinontwikkeling,  

Kinderen zijn meer geconcentreerd na beweging  

De kleuters doen deze activiteiten steeds vaker buiten (leuke afwisseling in dagprogramma) de 

peuters sluiten een keer hierbij aan op het jonge kind leerplein voor de voorjaarsvakantie. 

 

 

8.30 START DE LES 
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Wij merken in de weken na de kerstvakantie dat er veel kinderen te laat op school 

komen. Als de kinderen later in de groep komen, wordt dit door de andere kin-

deren en leerkracht als storend ervaren. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen op tijd naar school komen? En 8.30 in de klas 

zitten? 

 

Leerplicht ziet ook onze absentie registratie en zal binnenkort een meting doen om 

8.30 uur.  

 

Brengt u het eten en drinken later dan 8.30 naar school, dan kunt u dit afgeven bij 

Audrey. Natuurlijk hopen wij dat uw kind zelf met eten en drinken om 8.30 in de 

groep zit. 

 

Om 15.00 uur eindigt de les waarna de kinderen hun jas pakken en met de leerkracht naar buiten komen.  

 



VIRTUEEL FIETSEN 

Vanuit Lekker Fit hebben de kinderen van 

het bovenbouwplein kennis gemaakt met 

virtueel fietsen. Op de racefiets zat een 

tablet waarop virtueel de stad Rotterdam 

werd weergegeven. In tweetallen zijn de 

kinderen door Rotterdam gefietst. 

 

 

 
 

Wanneer: dinsdagochtend 18 februari 

Tijd: 9:00 tot 9:30 uur 

Waar: in de ouderkamer 

 

 

 Praktijk4Kids Brielle 

Jolanthe Overgaauw 

Praktijkhouder/ 
orthopedagoog 

06-29079456 
info@praktijk4kidsbrielle.nl 

www.praktijk4kidsbrielle.nl 
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KANJERTRAINING  

VOOR OUDER EN KIND  
De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk aansluiting kunnen vin-

den 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 wor-

den of juist anderen pesten.  

 

De Kanjertraining heeft als doel dat kinderen die deelnemen aan de training meer zelfvertrou-

wen 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 betrok-

ken 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 opge-

leide trainers. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkom-

sten van 90 minuten.  

 

 



Ouderbijeenkomst Middenbouwplein: 
Veilig Leren Lezen woensdag 5 februari om 9:00 uur. 
 
Ouderbijeenkomst Peuterspeelgroep: 
Maandag 10 februari om 8:45 uur. 
 
Ouderbijeenkomst Onderbouwplein: 
Dinsdag 11 februari 9:00 uur. 
 
 
Ouderbijeenkomst over Opvoeding: 
Woensdag 12 februari van 9:00 tot 10:00 uur. 
 
Voorlichting KANJERTRAINING: 
Maandag 18 februari van 9:00 uur tot 9:30 uur. 
Zie bijlage. 
 
Rekenspelletjes met de ouders: 
Woensdag 19 februari van 9:00 uur tot 9:30 uur. 
 
 

NIEUWS UIT DE OUDERKAMER 
 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

 

Bankrekening: 

NL21 INGB 0654 0845 13 

Hierbij alvast de vakantieregeling voor schooljaar 2020-2021 

 

Vakantieregeling onderwijs FOKOR 2020 – 2021 Regio Midden*  
 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020  

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021  

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021  

Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021. 10 mei t/m 16 mei  

Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021  

 

*In Zuid Holland behoren alle gemeenten tot de regio Midden.  


