
 
Nieuwsbrief februari 

Nieuwsbrief 10, 21 Februari 2020 

Jarigen in Maart 

7 Flavio Fabregas Sousa 
Carvalho (200 6-7-8          
12 Chicago Westhiner 
(2015) 1-2                            
13 Manuel Elferink (2008) 
6-7-8                                     
20 Mohamed Yahyaovi 
(2014) 1-2                            
24 Joshwin Perigault Mon-
te (2013) 3-4-5 A               
27 Qion Dania (2013) 3-4-
5                                              
29 Yassine Bochallati 
(2013) 3-4-5 A                   
31 Esther Kim (2008) 6-7-
8 

 

 

 
Belangrijk data 

2 maart Koffieochtend met 
directie 

9 maart Leerlingarena / Start 
zuivel pilot 

17 maart Oudergesprek Kitty in 
ouderkamer 

18 maart Studiedag; de 
kinderen zijn vrij 

26 maart Mail Ouderbijdrage 

27 maart Rekenspelletjes 

29 maart Zomertijd 

30 maart Holi 

31 maart ouderbijeenkomst 
KWINK 

OUDERBIJDRAGE 
Wij hebben nog niet van alle kinderen de ouderbijdrage ontvangen. Op 26 maart krijgt u vanuit WISE 

opnieuw een herinnering om de ouderbijdrage te betalen. Dit zal doormiddel van een mail met 

hierin een link worden verstuurd. Wij ver-

wachten dat u via deze link de ouderbijdra-

ge overmaakt. Mocht dit niet het geval zijn, 

volgt er telefonisch contact om naar een 

oplossing te zoek.  

 

 

NIEUWS UIT HET ONDERBOUWPLEIN 
In het onderbouwplein wordt op dit moment geoefend met het veters strikken. Een moeilijke en 
complexe handeling, maar de kinderen willen het zo graag dat er meerdere keren per dag en zelfs 
thuis oefenen om het doel te behalen. Goed bezig! Met als resultaten veterstrikdiploma! We werken 
aan het doel om de kinderen zelfstandig te maken en zelfredzaamheid.  

 

 

 



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 

 

 

 

Zubeyde en Monique zijn geslaagd voor BHV kind en omgeving. 
 
De peutergroep heeft een nieuw interieur, meubels; nieuwe leeromgeving 
Beetje bij beetje zal de speelzaal een ander uiterlijk / uitstraling krijgen. 
Deze nieuwe omgeving past meer bij de peuterontwikkeling. 
 
Peutergroep is bezig met het Thema kleding; 
21-02-2020  
Uw peuter mag verkleed komen. 
Er worden verschillende activiteiten gedaan. 

VERZUIM: 3-6-9-12 REGEL 

NIEUWS VANUIT DE GUPPIES 
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Zoals in de vorige nieuwsbrief stond beschreven zijn er een groot aantal kinderen 

die in de ochtend te laat op school komen. 

Wij zullen de 3-6-9-12 regel onder de loep nemen. Bij de tweede bel moeten de 

kinderen in de klas zitten en start de les. Zit een kind niet in de klas om 8.30 dan is 

het te laat. 

 

Bij 3 keer te laat volgt er vanuit de leerkracht een telefoontje naar ouders/ verzor-

gers. 

Bij 6 keer te laat maakt de leerkracht een afspraak met u op school om mee te 

denken aan een mogelijke oplossing. 

Bij 9 keer te laat volgt er een afspraak met de directie. 

Bij 12 keer te laat volgt er een melding bij leerplicht. 

 

 

 



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 

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 

Voor degenen die mij nog niet hebben ontmoet, zal ik mij even kort 
aan u voorstellen. 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 en wie of wat u daarbij heeft gehol-
pen. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat het belangrijk is dat 
u een basisschool uitkiest die het beste bij u en uw kind past.  
In januari ben ik op een aantal vrijdagen op school aanwezig geweest 
om diverse ouders te interviewen. Deze gesprekken waren enorm in-
teressant! Ook ben ik met de directie en andere organisaties in de 
wijk in gesprek gegaan om een goed beeld van de huidige situatie te 
kunnen vormen. 
Als vervolg hierop wil ik u graag uitnodigen om op dinsdag 17 maart 
van 9.00 tot 10.00 uur naar de ouderkamer te komen. Ik wil dan 
graag samen met u in gesprek over hoe andere ouders in de toekomst 
beter zouden kunnen worden ondersteund als zij een basisschool voor 
hun kind gaan uitkiezen. Dit zal op een interactieve wijze plaatsvin-
den, waardoor er hopelijk met elkaar mooie ideeën zullen ontstaan! 
Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Wel zullen er opna-
mes worden gemaakt, zodat ik de gegevens na afloop goed kan ver-
werken. 
 

Wij zullen voor koffie/thee en iets lekker zorgen! Komt u ook?  
 

Met vriendelijke groet, 
Kitty van Buren 

STICHTING JARIGE JOB 
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In de decembermaand hadden wij speelgoed over. Samen met de MR hebben wij besloten om dit speelgoed te schenken aan 

Stichting Jarige Job. Een mooi doel om te steunen. Zie de mail die wij als bedankje ontvingen.  

 

Samen met Stichting Jarige Job riepen we voor het tweede jaar Nederland op om cadeaus te doneren. Ze zijn bedoeld voor 

kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis niet genoeg geld is. In totaal werden er 80.172 cadeautjes 

ingezameld: een recordaantal. 

 

Heel erg bedankt  

Met de ingeleverde cadeautjes wordt voor de kinderen een prachtige verjaardagsbox samengesteld 

met onder andere slingers, taart én traktaties om ook in de klas hun verjaardag te vieren. Ouders 

zijn blij met de verjaardagsboxen, blijkt uit een van de vele reacties die Jarige Job binnenkreeg: 

“Vandaag hebben wij het pakket in ontvangst mogen nemen. Het geeft veel rust te weten dat we 

de verjaardag van ons dochtertje dit jaar wél kunnen vieren met geweldige cadeaus. Heel, heel erg 

bedankt voor dit mooie pakket en alles wat jullie doen, het wordt heel erg gewaardeerd.”  

 

Door jouw hulp krijgt nu elk kind een echte verjaardag. Bedankt!  

 

 

 HELPT U MEE AAN HET ONDERZOEK VAN 
KITTY? 



ZUIVEL OP SCHOOL 

Onze school is geselecteerd voor een 
pilot voor gratis schoolmelk. Van 9 maart 
tot 11 juni kunnen alle kinderen 2 dagen 
in de week kennismaken met verschillen-
de zuivelproducten. Het zuivelaanbod 
varieert van melk (of karnemelk) in de 
ene week tot yoghurt in de andere week. 
Elke dinsdag en donderdag zal juf Gu ler 
samen met de OC de zuivelproducten aan 
de kinderen uitdelen of klaarzetten, 
zodat de kinderen tussen de middag de 
keuze hebben om een zuivelproduct te 
nuttigen. 

 

Heeft uw kind een zuivelallergie 
wilt u dit dan zo snel mogelijk 
doorgeven aan juf Gu ler? 

 

 

UITNODIGING: KWINK  

4 

Hartelijk welkom bij de kwink-ouderochtend 
 
 
Wij laten uw kind ook sociaal-emotioneel leren 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
We hebben een geweldige ochtend voor u in petto! Kom terug in de 

schoolbanken en ervaar zelf wat 
sociaal-emotioneel leren is. U hoeft 
geen tafel van zeven op te zeggen, 
niet de hoofdsteden van Nederland 
op te dreunen en al helemaal geen 
breuken met elkaar te vermenig-
vuldigen. 
 
Nee, wij vertellen u graag wat soci-
aal-emotioneel leren is. Dat gaat 
over belangrijke vaardigheden die 
wij uw kind – samen met u – willen 
aanleren: jezelf leren kennen, om-

gaan met je (soms heftige) emoties, je inleven in anderen, verantwoorde 
keuzes leren maken en vriendschappen en andere relaties leren hanteren. 
Kortom: alles wat belangrijk is om nu en later succesvol mee te doen aan 
onze maatschappij. 
 
Tijdens de Kwink-ouderochtend ervaart u hoe we dat met uw kind bespre-
ken en vooral: doen! Zeker weten dat u met extra inspiratie en ideeën naar 
huis gaat. Zo dragen we samen met u bij aan de positieve ontwikkeling van 
uw kind. 
 
Wanneer?  dinsdag 31 maart 
 
Hoe laat?    9:00 tot 9:45 uur 
 
Waar?        Onderbouwplein ( bij  
juf Jessica) 
 
Komt u ook? Want sociaal-emotioneel 
leren werkt het beste als ‘school en 
thuis’ samenwerken. Graag tot ziens.  
 

 

 

 

 



NIEUWS UIT DE OUDERKAMER 

Directie op de koffie: 
Maandag 2 maart van 8:45 tot 9:15 uur. 
 
Ouderbijeenkomst over Opvoeding:  
Woensdag 4 maart van 9:00 tot 10:00 uur 

 
Thema: Spelen is leren 
Spelen is leuk èn belangrijk. Spelen is een fijne manier om je vrije tijd door te brengen. Vooral kinderen hebben de “luxe” om veel te 
kunnen spelen. Ze hebben nog weinig verplichtingen, ze kunnen zich eindeloos bezighouden met spelen, gewoon alleen omdat ze het 
leuk vinden. Juist om die reden verlangen veel volwassenen soms terug naar hun kindertijd, naar de tijd dat ze nog niet zoveel hoef-
den.  
 
Spelen doe je voor de lol, plezier is een kenmerk van spelen. Het gaat niet om het doel, maar om de bezigheid. Kinderen spelen niet 
om er iets van te leren. Maar dat wil niet zeggen dat je niets leert van spelen. Integendeel: spelen is van groot belang voor  de ontwik-
keling van kinderen. Juist omdat niets hoeft, kunnen kinderen experimenteren met allerlei vaardigheden. Ze leren door de prak tijk: 
hoe bouw je van blokken een zo hoog mogelijke toren? Hoe maak je afspraken over spelregels, zodat je leuk samen kunt spelen? Hoe 
kan je verf mengen tot een mooie paarse kleur? 

 
Ouderbijeenkomst Onderbouwplein:  
Dinsdag 10 maart om  9:00 uur.  
 
Ouderbijeenkomst Middenbouwplein:  
woensdag 11 maart Veilig Leren Lezen om 9:00 uur.  
 
Ouderbijeenkomst Holifeest: 
Donderdag 12 maart 9:00 tot 10:00 
Aan het eind van de winter vieren de Hindoes het Holifeest. 
Anil ( vader van Danish en Jyoti) gaat ons vertellen wat het betekent en hoe het gevierd wordt. 
 
Ouderbijeenkomst Peuterspeelgroep en kleuters:  
Maandag 16 maart van 8:45 tot 9:45 uur. 

 
Thema: Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid meenemen in de opvoeding van je kinderen kan al vroeg beginnen. Je kunt daarbij de volgende fasen volgen: voor 
doen, samen doen, alleen laten proberen, zelf doen. 
Als je al op jonge leeftijd vertelt wat je gaat doen dan pikt je kind dit vanzelf op. Als dan de fase ‘samen doen’ begint, weet je kind al 
wat er wordt verwacht. Bijvoorbeeld met de jas aan doen, beschrijf wat je doet. Of bij het tafel dekken: wat heb je dan allemaal no-
dig? 
Zelfvertrouwen ontwikkelen 
Bij de volgende fase ‘alleen laten proberen’ blijf je er natuurlijk bij en probeert daarbij het kind zelf de handeling te laten verrichten. 
Leidt niet, maar begeleidt! En geef vooral complimenten als iets lukt; erg goed voor het zelfvertrouwen van je kind.  
We gaan het hierover en nog veel meer praten. 

 
Ouderbijeenkomst: 
Dinsdag 17 maart van 9:00 tot 10:00 uur. 
Zie bijlage. 
 
Ouderbijeenkomst Onderbouwplein:  
Dinsdag 24 maart om 9:00 uur. 
 
Rekenspelletjes met de ouders:  
Woensdag 25 maart van 9:00 uur tot 9:30 

uur. 

 

Ouderbijeenkomst: 

Dinsdag 31 maart van 9:00 tot 9:45 uur 

Onderwerp KWINK  

 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

Bankrekening: NL21 INGB 0654 0845 13 


