
 

 

 
Nieuwsbrief februari 

Nieuwsbrief 12, 24 april 2020 

Jarigen in Mei 

1 mei Giovannie Temur   1-2 

2 mei Julia Kmita 3-4-5 B 

6 mei Decharelle Vredeman 

6-7-8 

7 mei Mahir Atici 1-2 

17 mei Djaylen Ritstier 6-7-8 

18 mei Kani Hussein 6-7-8 

20 mei Rudshainy Pauletta 3

-4-5 B 

21 mei Shanitey Dasburg 1-

2 

25 mei Tayssa Aleixo Ramos  

3-4-5 B 

25 mei J-Jano Blanco Diaz 1-

2 

27 mei Bichar Diriye 6-7-8 

28 mei Bartu Kayalar 6-7-8 

 

 

Belangrijk data 

27 april t/m 8 mei: Meiva-
kantie 

10 mei:  Moederdag 

11 mei:  Start na meivakantie 

14 mei:  MR 

21 en 22 mei: Hemelvaart 

23 mei: Laatste dag Ramadan 

27 mei:  Studiedag 

 

CORONA NIEUWS 

 

 

PERSONELE BEZETTING 

Zoals u weet heeft juf Carla een nieuwe heup gekregen. Inmiddels is zij weer voor een 
aantal uur per week aan het re-integreren in het bovenbouwplein. Omdat juf Carla 
weer terug is, hebben wij afscheid moeten nemen van juf Sandra.                                              
Wij danken juf Sandra voor haar inzet in het bovenbouwplein. 

Helaas zal juf Brunette na de meivakantie niet terugkeren op school en zal zij met 
zwangerschapsklachten thuis blijven. Na haar zwangerschapsverlof zal ze weer terug 
op school komen. Wij wensen juf Burnette veel stekte en een fijne zwangerschapsver-
lof. 

 

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is 
daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte 
van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Onderwijspersoneel moeten onderling wel 
afstand houden. De kinderen dienen een afstand van 1,5 meter tot elke personeelslid te 
bewaren op school. Wij verzoeken u dit thuis nadrukkelijk met uw kind te bespreken.  
  

De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, niezen en hoesten in de 
ellenboog, de kinderen worden bij het hek van het schoolplein door de ouder afgezet, 
geen ouder de school in en met milde verkoudheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, 
licht hoesten, licht verhoging) blijf het kind thuis, blijft van kracht.   
 
U zet uw kind af bij het hek van het schoolplein. Let erop dat u afstand houdt van de 
andere ouders bij het hek. 
 
Verder informatie heeft u vanmorgen in de brief gekregen. 
 

 
Nieuwsbrief april 



 

 

KLASBORD 

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 

 

 

 

SCHOOLREIS VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020 GEANNULEERD 
 
De schoolreis voor huidig schooljaar staat gepand om vrijdag 3 juli 2020. In samenspraak met de OC is 
besloten om de schoolreis voor dit schooljaar te annuleren ivm de Corona crisis.  
De schoolreiswerkgroep en de OC zullen een datum in het begin van schooljaar 2020-2021 plannen om 
op schoolreis te gaan. 
De kinderen die op 3 juli 2020 bij ons op school zitten en de 
ouderbijdrage hebben betaald zullen begin schooljaar 2020
-2021 op schoolreis gaan. Het gaat hier om de kinderen uit 
de huidige leerjaren 1 t/m 5. De leerjaren 6-7-8 zouden dit 
schooljaar niet op schoolreis gaan omdat de kinderen begin 
van het schooljaar op kamp zijn geweest. Zoals in de kamp-
brief stond vermeld wordt er een deel van de ouderbijdra-
ge voor het kamp gebruikt. 
 
Voor schooljaar 2020-2021 staat aan het einde van het 
schooljaar voor alle kinderen uit alle leerjaren de schoolreis 
gepland. 
 
Dit betekent dat de kinderen die op 3 juli 2020 bij ons op 
school zitten in huidig leerjaar 1 t/m 5 volgend schooljaar 
2x op schoolreis gaan. 
 
 

OUDERGELDEN 2019-2020  
 
Op 30 maart hebben de ouders die nog geen ouderbijdrage hebben betaald een herinnering gekregen. 
Na de meivakantie zullen wij telefonisch contact met u opnemen als u nog niet betaald heeft en er geen 
financiële afspraak bij ons bekend is. 
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Het CJG staat ook nu voor je klaar 

 

Door het coronavirus ziet het leven van bijna iedereen er op dit moment heel anders uit dan normaal. De 

meeste kinderen zijn thuis, terwijl de ouders vaak gewoon moeten werken. Veel afspraken gaan op een 

andere manier. Gelukkig komen we ver met alle digitale mogelijkheden die er zijn. Graag laat ik je weten 

dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook nu voor je klaarstaat. 

 

Aangepaste dienstverlening door coronavirus 

 

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk gewoon door, per telefoon, beeldscherm of op een van onze 

CJG-locaties. Op onze locaties zijn bijvoorbeeld de meeste afspraken voor baby’s tot 14 maanden. Voor 

jonge kinderen is het belangrijk dat zij de prikken van het Rijksvaccinatieprogramma krijgen. Dit geldt 

ook voor de 14-jarigen die een vaccinatie nodig hebben tegen de meningokokkenziekte. Voor de andere 

kinderen bekijken we of we de afspraken op locatie of digitaal kunnen doen. In bijzondere gevallen 

kunnen we op huisbezoek komen.  

 

Wij zijn er voor jou 

 

Deze coronacrisis vraagt bijzondere opvoedvaardigheden van ouders en verzorgers. Wil je hierover met 

een professional in gesprek gaan? Weet dan dat wij ook daarvoor voor je klaarstaan. Wij kennen de 

mogelijkheden voor steun en zorg in jouw wijk en denken graag met je mee. 

 

Zo kun je contact met ons opnemen 

 

Je kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan rechtstreeks met mij (mijn gegevens staan hieronder) of 

via ons contactcentrum. Alle manieren en tijden waarop het contactcentrum bereikbaar is, zie je op 

centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over 

het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veelgestelde vragen 

van andere ouders. 

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn er graag voor jou en je gezin! 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Nilgün Tümer, jeugdverpleegkundige CJG Hoogvliet 

 

Telefoonnummer: 06- 51480439 

 

NIEUWS UIT CENTRUM JEUGD EN GEZIN 



 

 

BERICHT UIT HET ONDERBOUWPLEIN 
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Het onderbouwplein heeft afgelopen week drie keer een online moment gehad. 

Wat een blije gezichten zagen we. Kinderen vonden het in het begin heel raar, 

maar al gauw gingen ze met elkaar praten. Ook kwamen de planten van de bonen, 

de muziekinstrumenten en allerlei knuffels tevoorschijn.  

 
De afgelopen jaren hebben we voor Moederdag een moeder-verwen-middag gehouden. Op die middag komen 

moeders in de klas om hun nagels te laten lakken, een knutsel te maken, een spelletje te doen met hun kind.  

Omdat dat dit jaar niet gaat lukken voor Moederdag, hebben alle moe-

ders vrijdag een tegoedbon in de brievenbus gekregen.  

Deze kunnen zij inleveren als we een nieuwe datum kunnen plannen.  
 

Juf Jessica, juf Brunette, juf Shadia 

 

 

BERICHT UIT HET MIDDENBOUWPLEIN 
 
De afgelopen weken waren, zoals al in ons eerste stukje te lezen was, leerzaam. Behalve leerzaam was het voor 

iedereen ook wennen uiteraard. De papa’s en mama’s waren ineens de meesters of juffen bijvoorbeeld. Maar 

wat heeft iedereen het goed opgepakt, en wat werkt iedereen hard. 

 

Leerjaar 3 

De afgelopen weken hebben we met snappet gewerkt en ondanks dat het een nieuw programma was, hebben 

de ouders en leerlingen laten zien dat zij met deze nieuwe ontwikkeling goed konden om-

gaan. De leerlingen geven aan dat zij het leuk vinden om in snappet te werken en kunnen 

via de chat contact hebben met de juf.  

Sinds kort kunnen we  ook met elkaar online via Google Meet en dit was een bijzondere 

ervaring. We konden even contact hebben met elkaar en zelfs samen met elkaar lezen. 

Een hele fijne ervaring, want we missen jullie!  

 

Leerjaar 4-5 

De afgelopen weken is de chat in de snappet toegevoegd. Vanaf dag 1 zagen we al dat leerlingen actief vragen 

stelde op de chat, en ook ouders uiteraard. Heel erg fijn om te zien dat er gelijk actief gebruikt wordt gemaakt 

van nieuwe ontwikkelingen.  

Zo zijn we deze week gestart met DLO, hierin kunnen we chatten en zien we elkaar op beeld met de gehele klas. 

Er kunnen ook er direct vragen worden gesteld aan de leerkrachten over de  

lesstof.  Het was een fijne ervaring de meeste leerlingen zo gezien te hebben, 

ook waren de leerlingen blij om elkaar weer te zien! Want wat missen we jul-

lie!  

 
Juf Esther, juf Kim & juf Karen 
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BERICHT UIT HET BOVENBOUWPLEIN  
 

Afgelopen weken zijn we gestart met het werken in de DLO (digitale leerling omgeving). En wat is het een succes! 

Elke schooldag van 11.00 uur tot 13.00 uur videobellen we met onze kinderen. 

We kletsen even gezellig en daarna geven we uitleg over de lesstof. Wij vinden 

het dan ook enorm fijn om de kinderen op deze manier toch te zien/spreken en 

hen te helpen. Gelukkig vinden de kinderen het ook leuk en komen zij ook elke 

dag online (heel erg fijn!).  

De reacties van de kinderen op het rondbrengen van de paaspresentjes waren 

geweldig om te horen/zien. Wij vonden het ook erg leuk om sommige kinderen 

op gepaste afstand even in het ‘echt’ te hebben gezien.  

Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar we zijn onwijs 

trots op de kinderen en op hun ouders/verzorgers! 

Meester Bryan & juf Roos  

 

 

KBS Jacobus 

Hesselingstraat 5 

3192 BC Hoogvliet 

Telefoonnr.: 010-2950095 

E-mailadres: directie@kbsjacobus.nl 

Bankrekening: NL21 INGB 0654 0845 13 

Be safe, stay safe!  


